
\w. 02/G{]nÂ 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

1

'സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കവാവലതിരതിപ്പൂ കവതിത!
പെരുവയലവാൽ അടതിമത്തം കവാണവാ-
ക്കണ്തികൾ നീർത്തിവതിരതിക്തം
െകലറുതതിക്കതിതു രക്വാകവചതം
െവാരതിനതിതല്വാ ലവദതം! '

-- വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി

മേലുദ്ധരിച്ച വരികൾ തന്നെ പലതും പറയുന്നു
ണ്ാകും. മകരളത്ിന്ല ഒരു കാലഘട്ടന്ത് 

അടയാളന്പെടുത്ിയ കവിയാണ് വിഷ്ണുനാരായണൻ 
നമ്പൂതിരി. അമദേഹത്ിന് മുമനെ അക്ിത്ും 
അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയുും സുഗതകോരിയുും നന്മെ 
വിട്ട് യാത്രയായി. ധന്യതയാർനെ് മൂനെ് മപർ ഒനെിനു 
പുറന്ക ഒനൊയി വിട പറഞ്ഞു. അവന്ര എഴുതാൻ 
അവരുന്ട വരികമളാളും എനിക്് ന്കല്ില്ല. അവരുന്ട 
വാക്കുകളിലുണ്് അവരുന്ട വഴി. മലേമ്ാ, കവികന്ള 
തന്റെ റിപെബ്ിക്ിന് പുറത്ാക്ിയമപൊൾ, കവിത 
തന്നെ സ്ാതന്ത്യത്ിന് കാവലാക്ിയ ആളാണ് 
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി. സുഗതകോരി 
ടീച്ചറാകന്ട്ട, തമനെക്ാളധികും േറ്റുള്ളവന്രക്കുറിച്ച് 
പാടിന്ക്ാണ്ിരുന്നു. പാവും ോനവഹൃദയങ്ങൾക്് 
മവണ്ി, താനറിയാന്ത്ാരിടത്തുള്ള സോനഹൃദയനു 
മവണ്ി പാടുനെത ന്കാണ്് നിഷ്ഫലോകാതിരുനെ 
ജന്മത്ിൽ നിർവൃതി ന്കാണ്ടു. അക്ിത്ോകന്ട്ട 
േറ്റുള്ളവർക്ായി കണ്ീർക്ണും ന്പാഴിക്കുമ്ാൾ 
ആത്ാവിലുദിക്കുനെ സൗരേണ്ഡലത്ിന്റെ 
ദീപ്ിയിൽ സ്യും നിറഞ്ഞു. 'ഒരു പുഞ്ിരി ഞാൻ 
േറ്റുള്ളവർക്ായ് ന്ച്ലവാക്മവ ഹൃദയത്ിലുലാ
വുന്നു നിത്യ നിർമെല പൗർണ്േി' അമദേഹത്ിന്റെ 
കവിതകന്ള അപാരസ് മനഹും ന്കാണ്് ആർദ്രോക്ി. 
'അന്യജീവനുതകി സ്ജീവിതും ധന്യോക്കുേേമല 
വിമവകികൾ' എനെ ആശാന്റെ വരികൾക്് 
പ്രത്യമ്ാദാഹരണങ്ങളാണ് മൂവരുും. സഭാ ടി.വി.
യുന്ട ന്സൻട്രൽ ഹാളിൽ സുഗതകോരി ടീച്ചറുന്ട 
അഭിമുഖും ഉൾന്പെടുത്ാനായതിൽ സമ്ാഷമുണ്്. 
അതിൽ സുഗതകോരി ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്്, തനിക്് 
ജീവിതത്ിൽ ഏ്വുും സമ്ാഷും നല്ിയ ഒനെ് 
സസലറെ് വാലിയാണ് എനെ്. മകരളത്ിൽ 
അത്രമേൽ ശക്തോയ പരിസ്ിതിസുംര്ണസേരും 
അതിനുമുമ്പുണ്ായിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ പറയാും. 
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി ോഷും സുഗതകോരി 
ടീച്ചറുേടക്മുള്ള കവികൾ തങ്ങളുന്ട കവിതകളുന്ട 
ശക്തി മുഴുവൻ പ്രവൃത്ിയിൽ ആവാഹിച്ചവയായി
രുന്നു ആ സേരദിനങ്ങൾ.  
 മൂവരുും പാര്ര്യത്ിലൂനെി നിനെവരാണ്. 
പലമപൊഴുും പല അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുും 
സുഗതകോരി ടീച്ചന്റ മപാന്ലയുള്ളവരിൽ 

നിനെ് പ്രതീ്ിച്ചതായിരുനെില്ല. അതിൽ വിഷേും 
മതാനെിയിട്ടുന്ണ്ങ്ിൽ മപാലുും അവരുന്ടന്യല്ലാും 
എഴുത്ിമനയുും പ്രവർത്നങ്ങമളയുും ആദരമവാടു
കൂടിയല്ലാന്ത ഓർക്ാനാവില്ല. വനിതാകമെീഷൻ 
അധ്യ്യായുും അഭയയുന്ടയുും അത്ാണിയുന്ടയുും 
അേരക്ാരിയായുും സസലറെ് വാലി സേരും അടക്
മുള്ള സേരങ്ങളുന്ട ഊർജ്ജമരോതസ്ായുന്ോന്ക് 
വാക്കുും വഴിയുും ഒനൊക്ിയ കവയിത്രിയാണ് 
സുഗതകോരി ടീച്ചർ. ഒരു പന്്, മസാഷ്യൽ 
േീഡിയ ആക്ിവിസോയുും വാച്ാമടാപും നിറഞ്ഞ 
പ്രസുംഗങ്ങളായുന്ോതങ്ങുനെ ന്പാതപ്രവർത്
നത്ിന്റെ ഒരു കാലത്്, സുഗതകോരി ടീച്ചർ 
നമുക്് മുനെിന്ല വിളക്കുോടോണ്- വാക്ിൽ നിനെ് 
ജീവിതും വഴിന്ത്ി മപാകാതിരിക്ാൻ േലയാളിന്യ 
സഹായിക്കുനെ വിളക്കുോടും. 
'എന്റെയന്ല്ലന്റെയല്ലീ ന്കാ്നാനകൾ' എനെ് 
പാര്ര്യത്ിന്റെ അധികാരഗർവ്വുകന്ള നിമഷധിച്ച് 
ഉള്ളിന്ല അഗ്ിന്യ വാക്കുകളിൽ പകർന്നുവച്ച 
കവിയാണ് അക്ിത്ും. ഇ.എും.എസുോയി വളന്ര 
അടുത് ബന്ും പുലർത്തുകയുും കമെ്യൂണിസ്റാ
ശയങ്ങന്ള സ്ീകരിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത അമദേഹും 
പന്്, സായുധവിലേവത്ിന് എതിരായിരുന്നു. 
തന്റെ ഉള്ളിന്ല ഗാന്ിയൻ, വിലേവവഴികളിൽ 
ന്ത്ിനിന്നു. പന്് ആത്യ്ികോയി അമദേഹും 
സ്ാതന്ത്യത്ിനുും സേത്ത്ിനുും മവണ്ിയാണ് 
നിലന്കാണ്ത്. മവദങ്ങമളയുും കവിതമയയുും 
തല്യോയി കണ്് വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയുും സാമൂഹികവി
ഷയങ്ങളിൽ ഗൗരവോയി നിലപാടുകന്ളടുക്കുകയുും 
സത്യത്ിനുും നീതിക്കുും മവണ്ി നിലന്കാള്ളുകയുും 
ന്ച്യ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഇുംഗ്ീഷ് സാഹിത്യത്ിലുും 
ഭാഷയിലുും അത്രയുും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഇുംഗ്ീഷ് അധ്യാ
പകനായിരുനെിട്ടുും േലയാളഭാഷമയാട് അമദേഹും 
കാണിച്ച സ് മനഹവുും േേതയുും കണ്് പഠിമക്ണ്
വരാണ് നാും േലയാളികൾ. ഇവർന്ക്ല്ലാും തന്നെ 
കവിത, തങ്ങളുന്ട സാമൂഹിക ഇടന്പടലുകൾക്് 
പൂരകങ്ങളായിരുന്നു. മകവല വാഗ് മധാരണികളിമലാ 
സൗന്ദര്യവർണ്നകളിമലാ ചുരുങ്ങിമപാകാന്ത 
തങ്ങളുന്ട നിലപാടുകൾ ഏ്വുും സത്യസന്ോയി 
പ്രഖ്യാപിക്ലായിരുന്നു അവരുന്ട കവിതകൾ.
പ്രകൃതിക്കുും തേസ് കരിക്ന്പെടുനെ ജീവിതങ്ങൾക്കുും 
മവണ്ി മവദനിക്കുകയുും എഴുതകയുും പറയുകയുും പ്ര
വർത്ിക്കുകയുും ന്ച്യ്തവർ. പുതിയ തലമുറയ്ക്, മകവലും 

പറച്ചിലുകൾ ന്കാണ്ല്ല, പ്രവൃത്ി ന്കാണ്ാണ് 
വ്യവസ്ന്യ ന്വല്ലുവിളിമക്ണ്ത് എനെ് ജീവിതും 
ന്കാണ്് കാണിച്ചുതനെവർ. ആദർശങ്ങളുും വാക്കുും 
പ്രാമയാഗികോക്കുമ്ാൾ ോത്രോണ് സമൂഹത്ിൽ 
വിലേവങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാനാകക. അട്ടപൊടിയിന്ല 
ഒരു ന്ോട്ടക്കുനെിന്ന സുഗതകോരി കൃഷ്ണവനോ
ക്ിയത് മകവല കാല്നികത ന്കാണ്ായിരുനെില്ല. 
സോനഹൃദയന്ര മച്ർത്തുപിടിച്ച് നടത്ിയ കഠിന
പ്രയത് നും ന്കാണ്ടുതന്നെയാണ്. വിഷാദും നിറഞ്ഞ 
കവിതകൾ എഴുതമ്ാഴുും വായനക്ാരിൽ അവ 
സ് മനഹോയി ോറുനെ ോസ്മരികത സുഗതകോരി 
ക്വിതകൾക്കുണ്്. കാല്നികതയിൽ നിനെ് 
യാഥാർത്്യന്ത് ന്േനയുനെ, പാര്ര്യത്ിൽ 
നിനെ് പുതയുഗങ്ങൾ ഉയർപെിക്കുനെ അത്ഭുതോണ് 
മൂവരുമടയുും കവിതകൾ പകർന്നുതരുനെത്. അത്, 
ഏ്വുും അടിസ്ാനപരോയി മൂവരുും ോനവിക
മൂല്യങ്ങൾക്് നല്ിയ പ്രാധാന്യും ന്കാണ്ാണ്. 
േലയാളത്ിന്റെ വാക്കുും വഴിയുോയ മൂനെ് കവികൾ, 
ഒരു കാലഘട്ടും തീർത്വർ, കവികന്ളനൊൽ 
ഭൂേിയിലുറച്ച് നിനെ്, തങ്ങളുന്ട കാലമത്ാട് വാക്കു 
ന്കാണ്ടുും പ്രവൃത്ി ന്കാണ്ടുും സുംവദിക്കുകയുും 
കലഹിക്കുകയുും ന്ച്യ്തവർ, അവർ വരച്ചിട്ട വഴികൾ 
കൂടുതൽ വിസ്തൃതോക്ാൻ കവികളുും കലാകാരൻ
ോരുും അടക്മുള്ള പുതതലമുറയ്കാകണും.
'ഒപെും നടനെ സുഹൃമത്, നമുന്ക്ാന്നു 
നിൽക്കുക, ധന്യമുഹൂർത്േിമതാർക്കുക
നാും േറക്ാന്തയിരിക്കുക, തപ്ോ
യാേങ്ങൾ, തീവ്രയത് നത്ിന്റെ ധന്യത
അശ്രുവിൽ മുക്ിനാും കാക്കുക, ദീർഘോ
വർഷങ്ങൾ, കാടിനു കാവലായി നിനെവ
കാട്ടിനു നാവു ന്കാടുത്വർ നാും ഒത്തു
പാടുക! നാടിൻ തയിലുണർത്ാൻ'-

അന്ത, സുഗതകോരി ടീച്ചന്റ മപാന്ല ന്പാതസമൂ
ഹത്ിനായി പ്രവർത്ിക്കുനെതിന്റെ ധന്യതമയാന്ട, 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർമത്ാന്മുഖരാകാനുള്ള 
ഊർജ്ജും ആ ഓർമെകളിൽ നിന്നു തന്നെ 
കന്ണ്ടുക്കുന്നു.
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നിയമസഭ :                     
ജനാധിപത്യത്ിന്റെ കലാശാല

'ന്സൻട്രൽ ഹാളിൽ' 
അതിഥിയായി സ്പീക്കർ 

സാർത്ഥകമായ 
പതിനാലാം കകരള നിയമസഭ  

െതി. ശ്ീരവാമകൃഷ്ണൻ, നിയേസഭാ  സ്ീക്ർ

ARIVORAM - OFFICIAL NEWSLETTER OF KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY 

'ശക്തരവായവർക്കക് കതിട്ടുന്ന 
തുല്ര്യ അവസരതം 

ഏറ്റവതം ദുർബലർക്തം 
കതിട്ടണതം എന്നതവാണക് എപറെ 
ജനവാധതിെത്ര്യ സങ്കല്തം. അതക് 
അഹതിതംസയതിലൂപടലയ സവാധ്ര്യമവാകൂ.'

മഹവാത്വാ ഗവാന്തി 

   ന്
ോഴിമുഴക്

ും
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നിയേനിർമൊണ രുംഗത്തുും അനുബന് പ്രവർ 
ത്ന മേഖലകളിലുും േ്് നിയേസഭകൾക്് 

അനുകരണീയ ോതൃകയാണ് മകരളനിയേസഭ. ഒമട്ടന്റ 
പുമരാഗേനാത്കോയ പരീ്ണങ്ങൾക്് പതിനാലാും 
മകരള നിയേസഭ മവദിയായി.  ജനാധിപത്യും 
സർവതലസ്ർശിയാകനെതിനുള്ള നിരവധി പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട 
കാലയളവിലുണ്ായി. ോറുനെ സാമങ്തികവിദ്യക്് 
അനുസൃതോയി നിയേനിർമൊണ പ്രക്ിയയിലുും 
സദനുംദിന ഭരണക്േങ്ങളിലുും ോ്ത്ിന് തടക്ും 
കറിക്ാനുും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയ്ക് കഴിഞ്ഞു.

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ, ഇരുപത്ിരണ്് 
സമമെളനങ്ങളിലായി 232 ദിനങ്ങളാണ് സമമെളിച്ചത്. 
മകരളപെിറവിയുന്ട അറുപതാും വാർഷികും, ഒനൊും 
മകരള നിയേസഭയുന്ട ആദ്യ സമമെളനത്ിന്റെ 
അറുപതാും വാർഷികും, രാഷ്ട്രപിതാവ് േഹാത്ാ 
ഗാന്ിയുന്ട                150 ാും  ജന്മവാർഷികും 
എനെിവമയാടനുബന്ിച്ച് മച്ർനെ മൂനെ് പ്രമത്യക 
സമമെളനങ്ങൾ ഉൾന്പെന്ടയാണിത്. പതിനാലാും 
മകരള നിയേസഭയിമലയ്ക് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട 
140 അുംഗങ്ങളിൽ ന്ക.എും.ോണി, മതാേസ് ച്ാണ്ി, 
ന്ക.വി.വിജയൻ പിള്ള, പി.ബി.അബ്ദുൾ റസാഖ്, 
ന്ക.ന്ക.രാേച്ന്ദ്രൻ നായർ, സി.എഫ്.മതാേസ്, 
ന്ക.വി.വിജയദാസ് എനെീ ഏഴുമപർ അകാലത്ിൽ 
വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഇവരുൾന്പെന്ട എഴുപത്ിനാല് പ്രമുഖ 
വ്യക്തിത്ങ്ങളുന്ട മദഹവിമയാഗത്ിൽ സഭ ദുുഃഖും 
മരഖന്പെടുത്തുകയുും ഉപച്ാരേർപെിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. 
മലാക് സഭയിമലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ടതിനാൽ 
അഞ്ചുമപർ നിയേസഭാുംഗത്ും രാജിവച്ചു. ഒഴിവുവനെ 
സീറ്റുകളിൽ ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപെിലൂന്ട എട്ട് മപർ സഭാും
ഗങ്ങളായി. പതിനഞ്ാും മകരള നിയേസഭയിമലക്കുള്ള 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് വിജ്ാപനും വനെതിനു പിനൊന്ല 
പി.ന്ജ.മജാസഫ്, മോൻസ് മജാസഫ്, പി.സി.മജാർജ്ജ് 
എനെീ അുംഗങ്ങൾ നിയേസഭാുംഗത്ും രാജി വച്ചു. 
അമതാന്ട സഭയുന്ട കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്ാൾ 
ഏഴ്  സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. 

 മുൻ ഗവർണർ പി. സദാശിവും നാലു പ്രാവശ്യവുും 
ഇമപൊഴന്ത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമെദ് ഖാൻ 
രണ്ടു പ്രാവശ്യവുും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭന്യ 
അഭിസുംമബാധന ന്ച്യ്തന്കാണ്് നയപ്രഖ്യാപന 
പ്രസുംഗങ്ങൾ നടത്ി.

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയിൽ, അുംഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുും 113446 മച്ാദ്യ മനാട്ടീസുകൾ ലഭിക്കുകയു
ണ്ായി. 72482  മച്ാദ്യങ്ങളുും (6328 ന്ത്രച്ിഹ്നേിട്ട 
മച്ാദ്യങ്ങളുും 66154 ന്ത്രച്ിഹ്നേിടാത് മച്ാദ്യങ്ങളുും) 
ഏഴ് അടിയ്ര മച്ാദ്യങ്ങളുും അനുവദിക്കുകയുും 
ന്ത്രച്ിഹ്നേിട്ട 645 മച്ാദ്യങ്ങൾക്് േന്തിോർ 
വാക്ാൽ േറുപടി നൽകകയുും ന്ച്യ്ത. പത്ാും 
സമമെളന കാലത്് ന്ത്രച്ിഹ്നേിട്ട മച്ാദ്യത്ി
മന്മൽ സേർപെിക്ന്പെട്ട പുതക്ിയ േറുപടിയിൻമേൽ 
ഉപമച്ാദ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. 364 
ശ്രദ്ധ്ണിക്ലുകളുും 2072 സബ്േിഷനുകളുും 
അവതരിപെിക്കുകയുും 5233 ഔമദ്യാഗിക മരഖകൾ 
സഭയുന്ട മേശപ്പുറത്് വയ്ക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. ച്ട്ടങ്ങൾ 
മഭദഗതി ന്ച്യ്യുനെതിനായി ലഭിച്ച മനാട്ടീസുകളിൽ 
സഭാതലത്ിൽത്ന്നെ അഞ്് മഭദഗതികൾ വരുത്ി.

 പബ്ിക് അണ്ർമടക്ിുംഗ് സ് കമെി്ി 130 റിമപൊർ
ട്ടുകളുും മലാക്ൽ ഫണ്് അക്ൗണ്് സ് കമെി്ി 79 
റിമപൊർട്ടുകളുും എസ്റിമേ്് സ് കമെി്ി 35 റിമപൊർട്ടുകളുും  
സ്തീകളുന്ടയുും ട്രാൻസ് ന്ജൻഡറുകളുന്ടയുും കട്ടികളു
ന്ടയുും ഭിനെമശഷിക്ാരുന്ടയുും മ്േും സുംബന്ിച്ച 
സേിതി 20 റിമപൊർട്ടുകളുും സഭയിൽ സേർപെിച്ചു. 
ഇമതാന്ട ഏ്വുും കൂടുതൽ റിമപൊർട്ടുകൾ സേർപെിച്ച 
സേിതികൾ എനെ ഖ്യാതി ഇവയ്കായി. സബ്ജക്് കമെി
്ികൾ പതിവ് റിമപൊർട്ടുകൾക്് പുറമേ 17 സ് ന്പഷ്യൽ 
റിമപൊർട്ടുകളുും ബില്ലുകളിൻമേലുള്ള 76 റിമപൊർട്ടുകളുും 
സേർപെിച്ചു.

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലത്് രണ്് 
ന്സലക്് കമെി്ികൾ രൂപീകരിക്കുകയുും റിമപൊർട്ട് 
സേർപെിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. സർഫാസി ആക്് പ്രകാരും 
സുംസ്ാനത്തുളവായ അവസ്ാവിമശഷന്ത്ക്കു
റിച്ച് പഠിച്ച് നിർമദേശങ്ങൾ സേർപെിക്കുനെതിനായി 
രൂപീകരിച്ച പ്രമത്യക നിയേസഭാ സേിതി, സഭയിൽ 
റിമപൊർട്ട് സേർപെിച്ചതിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ തടർ 

നടപടികൾ സ്ീകരിച്ചു. 213 ഔമദ്യാഗിക ബില്ലുകളുും 62 
അനൗമദ്യാഗിക ബില്ലുകളുമുൾന്പെന്ട 275 ബില്ലുകൾ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുും 87 ഗവൺന്േറെ് ബില്ലുകളുും 22 
ധനവിനിമയാഗ ബില്ലുകളുമുൾന്പെന്ട 109 നിയേങ്ങൾ 
പാസ്ാക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. ഗവർണ്ർ തിരിച്ചയച്ച 2014 
ന്ല മകരള ോരിസടും മബാർഡ് ബിൽ പിൻവലി
ക്ണന്േനെ പ്രമേയും സഭ അുംഗീകരിച്ചു. 2018 ന്ല 
മകരള (ന്പ്രാഫഷണൽ മകാമളജുകൾ (ന്േഡിക്ൽ 
മകാമളജുകളിന്ല പ്രമവശനും ക്േവൽക്രിക്ൽ)) 
ബില്ലിന് ഗവർണ്ർ അനുേതി നിമഷധിച്ചതും നിയേ
നിർമൊണ ച്രിത്രത്ിന്ല പ്രധാന സുംഭവോണ്.

 മൂനെ് അനൗമദ്യാഗിക പ്രമേയങ്ങളുും രണ്് സ്റാ
്്യൂട്ടറി പ്രമേയങ്ങളുും 20 ഗവൺന്േറെ് പ്രമേയങ്ങളുും 
പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ പാസ്ാക്ി. സർക്ാരിൽ 
അവിശ്ാസും മരഖന്പെടുത്തുനെ പ്രമേയും സഭ മവാട്ടിനിട്ട് 
തള്ളുകയുും സ്ീക്ന്റ തൽസ്ാനത്തുനിനെ് നീക്ും 
ന്ച്യ്യണന്േനെ പ്രമേയും ഭൂരിപ്േില്ലാത്തിനാൽ 
സഭാതലത്ിൽ പരാജയന്പെട്ടതിനുും പതിനാലാും 
മകരള നിയേസഭ സാ്ിയായി.

 ച്ട്ടും 58 പ്രകാരും ഒരു ച്ർച്ചയുും ച്ട്ടും 130 പ്രകാരും 
ഏഴ് വിഷയങ്ങളിമന്മലുള്ള ച്ർച്ചകളുും നടത്തുകയു
ണ്ായി. ച്ട്ടും 275 അനുസരിച്ചുള്ള ഏഴ് സബ്സ്റാറെീവ് 
മോഷനുകൾ പാസ്ാക്ി. ച്ട്ടും 50 അനുസരിച്ചുള്ള 
ആറ് പ്രമേയങ്ങൾ സഭ ച്ർച്ച ന്ച്യ്ത് മവാട്ടിനിട്ട് തള്ളി. 
ച്ട്ടും 205 ബി പ്രകാരും  പതിമൂനൊും മക രള നിയേസ
ഭയിന്ല എസ്റിമേ്് സ് കമെി്ിയുന്ട 16 ാേത് റിമപൊർട്ട് 
സുംബന്ിച്ച് ച്ർച്ച നടത്തുകയുും ച്ട്ടും 300 പ്രകാരും 
ഇരുപത്ിനാല് പ്രസ്ാവനകൾ നടത്തുകയുമുണ്ായി. 
ആറ് ബജറ്റുകൾ അവതരിപെിച്ചതും  2018 ലുും 2020 ലുും 
സാ്ത്ിക വർഷാരുംഭത്ിന് മുമ്പുതന്നെ സമ്പൂർണ് 
ബജ്് പാസ്ാക്ിയതും ഈ നിയേസഭയുന്ട പ്രമത്യ
കതയാണ്. സഭാകാലയളവിൽ 65724 സന്ദർശകർ 
നിയേസഭാ നടപടികൾ വീ്ിക്ാന്നത്ി. പന്തണ്ാും 
സമമെളനും മുതൽ, സഭാ സമമെളനും ആരുംഭിക്കുനെ 
സേയും രാവിന്ല 9 േണിയാക്ി ോ്ി. സ്തീകളുന്ടയുും 
കട്ടികളുന്ടയുും ഭിനെമശഷിക്ാരുന്ടയുും മ്േും 
സുംബന്ിച്ച സേിതിയുന്ട പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ 
ട്രാൻസ്ജൻഡറിന്നക്കൂടി ഉൾന്പെടുത്ി സേിതിയുന്ട 
മപരിൽ ോ്ും വരുത്ി ച്ട്ടമഭദഗതികൾ വരുത്ിയതും 
ഈ സഭാ കാലത്ാണ്.

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ ഭാവിയിൽ 
ഓർമെിക്ന്പെടുനെത് ഇ-നിയേസഭ പദ്ധതിയുന്ട 
മപരിൽ കൂടിയാകും. നിയേസഭാ നടപടിക്േങ്ങളുന്ട 
ഭാഗോയി ഓമരാ വർഷവുും മകാടിക്ണക്ിന് 
രൂപയുന്ട മപപെർ ഉപമയാഗിച്ചിരുനെിടത്തു നിന്നുും 
പൂർണോയുും കടലാസ് രഹിത നിയേസഭ എനെ 
ല്്യത്ിമലക്് ഈ പദ്ധതി മകരള നിയേസഭന്യ 
സകപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒനൊും ഘട്ടും 
പതിന്നട്ടാും സമമെളനത്ിൽ ആരുംഭിക്കുകയുും 
ഇരുപത്ിരണ്ാും സമമെളനത്ിൽ സേഗ്രോയി 

നടപെിലാക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. ഇതിനായി 52 മകാടി രൂപ 
ന്ച്ലവു പ്രതീ്ിക്കുനെ ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് നടപെി
ലാക്ി വരുനെത്. ഇത് പൂർണ് സജ്ജോകനെമതാന്ട 
ഇ-നിയേസഭയുന്ട ഭാഗോയുള്ള മകാൺസ്റി്യുവൻസി 
ോമനജ് ന്േറെ് ന്ോസബൽ ആപെിലൂന്ട ജനങ്ങൾക്് 
അവരുന്ട ജനപ്രതിനിധിമയാട് മനരിട്ട് സുംവദിക്ാൻ 
കഴിയുും. ഇ-നിയേസഭ പദ്ധതി പൂർണോകനെമതാന്ട 
നിയേസഭാ കമെി്ികളുന്ടയുും നിയേസഭയുന്ടയുും 
ഇടന്പടലുകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവുും മവഗത്ിലുോകും. 
ഇമതാന്ടാപെും മച്ർത്തു വായിക്ാവുനെ ഒനൊണ് നിയ
േസഭയുന്ട സഡനാേിക് ന്വബ് സസ്്. മകാവിഡ് 
പശ്ാത്ലത്ിൽ ഓൺസലനായി സേിതിമയാഗും 
മച്ർന്നുും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ ോതൃകയായി. 
ഇതനുസരിച്ച് ച്ട്ടങ്ങളിൽ മഭദഗതിയുും വരുത്ി.

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ പിന്തുടർനെ ഹരിത 
നിയോവലിയുന്ട കൂടി ഭാഗോണ് ഇ-നിയേസഭാ 
പദ്ധതി. നിയേസഭാ സമുച്ചയും കൂടുതൽ ഹരിതാഭോയ 
ഒരു കാലഘട്ടോണിത്. കൃഷി വകപ്പുോയി മച്ർനെ് 
നിയേസഭയിൽ കാർഷിക പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
നിയേസഭാ ജീവനക്ാരുന്ട കൃഷിക്കൂട്ടായ്േ ഹരിതക്ല
ബ്ിന്റെ പ്രവർത്നും വിപുലന്പെടുത്ൽ, ഫലപ്രദോയ 
ോലിന്യ സുംസ് കരണും, േഴന്വള്ള സുംഭരണികൾ, 
ജീവനക്ാരുന്ട ക്യാറെീനിൽ ന്കാണ്ടുവനെ പരിഷ് കാ
രങ്ങൾ എനെിവ ഹരിത നിയേസഭാ നയത്ിന്റെ 
ഭാഗോയിരുന്നു. മുളവനും, ന്ത്രവനും, കദളീവനും, 
തളസീവനും  തടങ്ങിയ മപരുകളിൽ വൃ്ലതാദികളുന്ട 
പരിച്രണും കൂടുതൽ കാര്യ്േോയ ഒരു കാലഘട്ടും 
കൂടിയാണിത്.

 ആധുനിക കാലും ആവശ്യന്പെടുനെ സുംമവദന 
രീതിയിമലക്് നിയേസഭ ോറുനെതിന്റെ ഉദാഹരണ
ങ്ങളാണ് സഭാ ടി.വി.യുും അതിന്റെ ഒ.്ി.്ി. ലോ്് മഫാമുും. 
ജനാധിപത്യത്ിന്റെ സവവിധ്യോർനെ ഭാവവുും 
ഉള്ളടക്വുും ന്പാതസമൂഹത്ിനുും വിദ്യാർത്ികൾക്കുും 
അനുഭവമവദ്യോക്കുക എനെ ല്്യമത്ാന്ടയാണ് 
മലാക് സഭാ ടി.വി.യുന്ട ോതൃകയിൽ മകരള നിയേ
സഭയിൽ ഒരു ടി.വി. ച്ാനൽ തടങ്ങിയത്.  സഭാ ടി.വി.
യുന്ട പ്രസക്തിയുന്ട ന്തളിവാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുനെ 
സ്ീകാര്യത. 

 നിരവധി നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് 
പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലയളവിൽ 
നിയേസഭയിൽ നടനെത്. അതിൽ ഏ്വുും പ്രധാനും 
നിയേസഭയിന്ല ശങ്രനാരായണൻ ത്ി ന്േമ്ഴ് സ് 
മലാഞ്് അ്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരത്ിമലക്കുയർത്ിയ
തായിരുന്നു. എും.എൽ.എ.ോരുന്ട വാസസ്ലത്തുും 
കാലാനുസൃതോയ നവീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്ിയാക്ാനായി. നിയേസഭാ േ്യൂസിയത്ിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളുും 
പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലന്ത് 
മനട്ടോണ്.  

സാർത്കോയ 
പതിനാലാും മകരള നിയേസഭ 

മകരള നിയേസഭയുന്ട മദശീയ വിദ്യാർത്ി പാർലന്േറെ് േ്് സുംസ്ാന നിയേസഭകളിലുും ആവർത്ിക്ാൻ സഭാദ്ധ്യ്ൻോരുന്ട 
മദശീയ സമമെളനത്ിൽ തീരുോനോയത് മകരള നിയേസഭയുന്ട ജനാധിപത്യ സവവിധ്യവൽക്രണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും 

ജനാധിപത്യ പ്രക്ിയയിൽ ന്പാതജനപങ്ാളിത്ും ഉറപൊക്കുനെ രീതികൾക്കുമുള്ള അുംഗീകാരും കൂടിയായിരുന്നു.

(ലശഷതം ലെജക്... 03) 
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 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട േന്്ാരു 
കാൽവയ്പായിരുന്നു 'നിയേസഭാ നടപടിക്േങ്ങളുും 
കീഴ് വഴക്ങ്ങളുും' മക്ാഡീകരിച്ചു ന്കാണ്് ശക്ധർ 
ആറെ് കൗൾ ോതൃകയിലുള്ള ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ും 
പുറത്ിറക്ാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന്റെ രണ്ാും വാല്യവുും 
പ്രസിദ്ധീകരണത്ിന് തയ്യാറായിക്ഴിഞ്ഞു. സാോ
ജികരുന്ടയുും നിയേസഭയുന്ടയുും പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനങ്ങളിമലന്ക്ത്ിക്ാൻ 'അറിമവാരും' എനെ 
മപരിലുള്ള ന്വബ്/അച്ചടി ന്യൂസ് ന്ല്ർ ആരുംഭിക്ാ
നായതും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട സുപ്രധാന 
മനട്ടോണ്. നിയേസഭ പാസാക്ിയ നിയേങ്ങൾ 
സമൂഹത്ിലുണ്ാക്ിയ ോ്ങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
പ്രഭാവപഠനും നടത്ി ഗ്രന്ങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 
നിയേസഭയിൽ 50 വർഷും പൂർത്ീകരിച്ച ന്ക.എും. 
ോണി, ഉമെൻച്ാണ്ി എനെിവരുന്ട നിയേസഭാ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ചതൾന്പെന്ട എമട്ടാളും 
ഗ്രന്ങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരണത്ിന് തയ്യാറായി 
വരുനെത്.

 ജനാധിപത്യും കൂടുതൽ ക്ിയാത്കോക്കുനെതിനുള്ള 
നടപടികൾ സ്ീക്റുന്ട മനതൃത്ത്ിൽ പതിനാലാും 
മകരള നിയേസഭ സകന്ക്ാണ്ടു. 'ജനാധിപത്യ
ത്ിന്റെ ഉത്സവും' എനെ മപരിൽ മകരള നിയേസഭാ 
വജ്രജൂബിലി ആമഘാഷങ്ങളുന്ട ഭാഗോയി രണ്് 
മദശീയ ന്സേിനാറുകളാണ് ഇക്ാലയളവിൽ നടനെത്. 
'സ്തന്ത ഇ്്യയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങളുന്ട 
ശാക്തീകരണും മനരിടുനെ ന്വല്ലുവിളി' എനെ ആദ്യ 
ന്സേിനാർ ഇ്്യയിൽ അമങ്ങാളേിമങ്ങാളമുള്ള 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗ ജനപ്രതിനിധികളുന്ട 
സാനെിധ്യും ന്കാണ്് ശ്രമദ്ധയോയിരുന്നു. രണ്ാും 
ന്സേിനാറായ മദശീയ വിദ്യാർത്ി പാർലന്േറെ് 
നിയേസഭയ്ക്കുും തലസ്ാന നഗരത്ിനുും പ്രമത്യക 
അനുഭവും പകർന്നു നൽകനെതായിരുന്നു. 
രണ്ായിരത്ി അഞ്ഞൂമറാളും വിദ്യാർത്ികളാണ് 

ജനാധിപത്യത്ിന്റെ ഭാവി മശാഭനോണ് എനെ് 
വിളുംബരും ന്ച്യ്തന്കാണ്് വിവിധ സുംസ്ാന
ങ്ങളിൽ നിനൊയി മകരള നിയ
േസഭയിൽ എത്ി മച്ചർനെത്. 
വജ്ര ജൂബിലി ആമഘാഷങ്ങളുന്ട ഭാഗോയി വിവിധ 
ജില്ലകളിൽ നടനെ പരിപാടികൾ നിയേസഭന്യ 
ജനങ്ങളുോയി കൂടുതൽ അടുപെിച്ചു.

 നിയേനിർമൊണ പ്രക്ിയയിൽ ന്പാതജനങ്ങൾ
ക്കുകൂടി പങ്ാളിത്ും ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ബില്ലുകളിൻമേൽ 
മഭദഗതി നിർമദേശിക്കുവാനായി ന്വബ് മപാർട്ടൽ 
ആരുംഭിച്ചത് ജനാധിപത്യ പ്രക്ിയയുന്ട വിലേവാത് 
ചുവടുവയ്പായിരുന്നു.സബ്ജക്് കമെി്ികൾക്് 
പ്രമത്യകും ചുേതലകൾ നൽകി ച്ട്ട നിർമൊണും 
ത്രിതന്പെടുത്ി. സഭയുന്ട ഔമദ്യാഗിക നടപടികൾ 
സേയബന്ിതോയി പ്രസിദ്ധീകരിക്ാൻ നടപടി 
സ്ീകരിക്കുകയുും സഭാ നടപടികളുും ച്രിത്രവുും 
ആർസക്വ് ന്ച്യ്ത് നിയേസഭയുന്ട ന്വബ് സസ്ിൽ 
ഉൾന്പെടുത്ാനുും നടപടി സ്ീകരിച്ചു. സുംസ്ാന സാ
്രതാേിഷനുോയിമച്ചർനെ് സുംസ്ാനന്ത്ാട്ടാന്ക 
1000 ഭരണഘടനാ ക്ലാസ്സുകളുും ഭരണഘടനാ സാ്

രതാോർച്ചുും സുംഘടിപെിച്ചു. നിയേസഭയിന്ല ന്സറെർ 
മഫാർ പാർലന്േറെറി സ്റഡീസ് എനെ സ്ാപനന്ത് 
നവീകരിച്ച് അക്ാദേികവുും പുതേയാർനെതോയ 
പരിപാടികളിലൂന്ട പുനുഃസുംഘടിപെിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 
കൂടാന്ത നിയേസഭാ ോധ്യേ അവാർഡ് തക പരി
ഷ് കരിച്ചതും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട 
കാലത്ാണ്.  

 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട നൂതനാശ
യങ്ങൾക്് മദശീയ തലത്ിലുും അുംഗീകാരും ലഭിക്കു
കയുണ്ായി. േികച്ച സ്ീക്റായി മകരള നിയേസഭാ 
സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ടത് 
ഓമരാ േലയാളിക്കുും പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയ്ക്കുും 
അഭിോനോയി. മകരള നിയേസഭയുന്ട മദശീയ 
വിദ്യാർത്ി പാർലന്േറെ് േ്് സുംസ്ാന നിയേസ
ഭകളിലുും ആവർത്ിക്ാൻ സഭാദ്ധ്യ്ൻോരുന്ട 
മദശീയ സമമെളനത്ിൽ തീരുോനോയത് മകരള 
നിയേസഭയുന്ട ജനാധിപത്യ സവവിധ്യവൽക്രണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും ജനാധിപത്യ പ്രക്ിയയിൽ 
ന്പാതജനപങ്ാളിത്ും ഉറപൊക്കുനെ രീതികൾക്കുമുള്ള 
അുംഗീകാരും കൂടിയായിരുന്നു.

ലക്മ സമതിതതികൾ
പെവാതു സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്വാടതം അവഗണനയതം 
അനുഭവതിക്ന്ന വതിവതിധ വതിഭവാഗതം ജനങ്ങളുപട 
ലക്മതം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതതിനുതം അവരുപട വ്ര്യക്തതി
െരമവായതം പെവാതുവവായതം ഉള്ള െരവാതതികളുതം അവർ
പക്കതതിപരയള്ള അക്രമതം സതംബന്തിച്ച െരവാതതികളുതം 
െരതിലശവാധതിച്ചക് െരതിഹവാരതം നതിർലദേശതിക്ന്നതതിനുതം 
ഉലദേശതിച്ചുപകവാണ്ടുള്ളതവാണക് ലക്മസമതിതതികൾ. 
ലകരള നതിയമസഭയതിൽ വ്ര്യത്ര്യസ്തങ്ങളവായ ആറക് 
ലക്മസമതിതതികളവാണക് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതക്. 
അവ ഓലരവാന്നതിലറെയതം പ്രവർത്നതം സതംബന്തിച്ചക് 
വതിശദമവായതി െരതിലശവാധതിക്കവാതം. 

1. െട്ടതികജവാതതി െട്ടതികവർഗ്ഗ ലക്മതം    സതംബന്തിച്ച 
സമതിതതി

 പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുന്ട മ്േത്ിനു
മവണ്ി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ് കരിക്കുകയുും 
ഭീേോയ തക ന്ച്ലവഴിക്കുകയുും ന്ച്യ് ന്തങ്ിലുും 
അവരുന്ട സാമൂഹ്യമോ സാ്ത്ികമോ ആയ 
നിലയിൽ മവണ്ത്ര പുമരാഗതി ഉണ്ായിട്ടില്ല. ആ 
വിഭാഗങ്ങൾക്് സർവീസിൽ പ്രമവശിക്കുനെതിനുും 
അർഹോയ സർവീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യോക്കുനെ
തിനുും പ്രമത്യക പരിഗണന നൽകി വനെിരുന്നെങ്ിലുും 
ആ രുംഗത്തുും അവർ പിനൊക്ും തന്നെ ആയിരുന്നു. 
ഈ അവസ്യ്ക്കു പരിഹാരും കാണുക എനെ ഉമദേ
ശ്യമത്ാന്ടയാണ് 1972 നവുംബർ ഒനൊുംതീയതി 
മകരള നിയേസഭ പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗമ്േും 
സുംബന്ിച്ച സേിതിക്് രൂപും നൽകിയത്. 

 ഈ സേിതിയിൽ ആന്ക പതിന്നാനെ് അുംഗങ്ങൾ 

ഉണ്ായിരിക്ണന്േന്നുും അതിൽ 7 മപർ പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗത്ിൽന്പെട്ടവരായിരിക്ണന്േന്നുും 
ച്ട്ടത്ിൽ വ്യവസ് ന്ച്യ്തിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിൽന്പെട്ട ഒരുംഗ
ന്ത്യാണ് സേിതിയുന്ട അദ്ധ്യ്നായി സ്ീക്ർ 
നിയേിക്കുനെത്.

 ഭരണഘടനയുന്ട അനുമഛേദും 335-ന്റെ ന്വളിച്ച
ത്ിൽ ന്പാതമേഖലാ സ്ാപനങ്ങളിലുും സ്റാ്്യൂട്ടറി 
സ്ാപനങ്ങളിലുും അർദ്ധസർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളിലുും 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്് സർവീസിലുും 
ഉമദ്യാഗങ്ങളിലുും അർഹോയ പ്രാതിനിധ്യും ലഭിക്കുവാൻ 
സർക്ാർ എടുത് നടപടികന്ളപെ്ി പരിമശാധിക്കുക, 
മ്േ പ്രവർത്നങ്ങളുമടയുും േ്് ഉദ്ധാരണ പരി
പാടികളുമടയുും ഭരണഘടനാ പരിര്കളുന്ടയുും 
പുമരാഗതിയുും നടപൊക്ലുും പരിമശാധിക്കുക, 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുന്ട അവസ്യിൽ 
അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുനെതിനു മവണ്ിയുള്ള ഗവന്മെറെ് 
നയങ്ങളുന്ട ല്്യും സകവരിക്കുനെതിനുള്ള ോർ
ഗ്ഗങ്ങൾ നിർമദേശിക്കുക, കമെി്ിക്് യുക്തന്േന്നു 
മതാന്നുനെമതാ സ്ീക്ർ പ്രമത്യകും റഫർ ന്ച്യ്യുനെമതാ 
ആയ േ്് കാര്യങ്ങൾ പരിമശാധിക്കുക എനെിവ 
സേിതിയുന്ട പ്രധാന കർത്വ്യങ്ങളിൽന്പെടുന്നു.

 1973 നവുംബർ 13-ാും തീയതി നിയേസഭാ സ്ീക്ർ പു
റന്പെടുവിച്ച നിർമദേശും (നും. 6) അനുസരിച്ച് പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗത്ിൽന്പെടുനെ വ്യക്തികളിൽ നിന്നുും 
സുംഘടനകളിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുനെ പരാതികളിൽ 
സുംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ പരിധിയിൽ വരുനെ കാര്യ
ങ്ങന്ളക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾക്് പരിഹാരും ആവശ്യ
ന്പെട്ടുന്കാണ്ടുള്ള നിമവദനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവാനുും 
ഈ സേിതിക്് അധികാരമുണ്ായിരിക്കുനെതാണ്.

 എനൊൽ മേല്റഞ്ഞ നിർമദേശത്ിന്ല സുംസ്ാന 
സർക്ാർ ന്പാതമേഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ സ്റാ്്യൂ
ട്ടറി അഥവാ അർദ്ധ സർക്ാർ നികായങ്ങൾ 
എനെിവയുന്ട കീഴിലുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭാഗങ്ങളിൽന്പെടുനെ ജീവനക്ാരുന്ട പരാതികൾ 
മബാധിപെിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള നിമവദനങ്ങൾ, അവ 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്കു മവണ്ിയുള്ള 
സുംവരണ ഉത്രവ് നടപൊക്ാതിരിക്ലിന്നമയാ 
നടപൊക്ലിന്ല അപാകതന്യ സുംബന്ിമച്ചാ 
അല്ലാത് പ്ും സേിതി പരിഗണിക്കുവാൻ പാടില്ല 
എനെ ഭാഗും 2001 ന്സപ്്ുംബർ 25-ാും തീയതിയിന്ല 
സ്ീക്റുന്ട നിർമദേശത്ിലൂന്ട നീക്ും ന്ച്യ്യുകയു
ണ്ായി. അതിന്റെ ഭാഗോയി നിലവിൽ പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗത്ിൽന്പെട്ട ജീവനക്ാരുന്ട പരാതികളുും 
ഈ സേിതി പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

2.  സ്തീകളുപടയതം ട്വാൻസക്ജറെറുകളുപടയതം 
കുട്ടതികളുപടയതം ഭതിന്നലശഷതിക്കവാരുപടയതം ലക്മതം 
സതംബന്തിച്ച സമതിതതി

 സുംസ്ാനത്് സ്തീകളുന്ടയുും കട്ടികളുന്ടയുും 
മനർക്കുള്ള ആക്േണന്ത്യുും ക്രൂരതന്യയുും പ്ി 
പഠിക്കുനെതിനുും അവരുന്ട മ്േ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ഊനെൽ നൽകനെതിനുും ഉമദേശിച്ചുന്കാണ്് രൂപും 
നൽകിയ ഒരു സേിതിയാണിത്. 1992 ജൂലായ് 25 
മുതൽ നിലവിൽവനെ ഈ സേിതിയുന്ട പരിമശാധനാ 
പരിധിയിൽ 1999 മുതൽ ഭിനെമശഷിക്ാരുന്ട 
മ്േകാര്യും കൂടി ഉൾന്പെടുത്തുകയുണ്ായി.  തടർനെ് 
2018 ജൂൺ 26 മുതൽ നിയേസഭാ ച്ട്ടങ്ങളിൽ വരുത്ിയ 
മഭദഗതികളുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ സേിതിയുന്ട 
പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ജറെറുകളുന്ട 
മ്േും കൂടി ഉൾന്പെടുത്തുകയുും സേിതിയുന്ട മപര് 

ജനവാധതിെത്ര്യത്തിപറെ കവാവലവാളവായതി 
നതിയമസഭവാ സമതിതതികൾ

റ്റതി.മലനവാഹരൻ നവായർ 
സ്ീക്റുന്ട സപ്രവ്് ന്സക്ട്ടറി

തുടർച്ച...

(...തുടർച്ച ലെജക് 02)

(...തുടർച്ച ലെജക് 19)
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ഈ രൂപത്ിൽ മഭദഗതി ന്ച്യ്യന്പെടുകയുും ന്ച്യ്ത.

 സുംസ്ാനന്ത് സ്തീകമളാടുും ട്രാൻസ്ജൻഡ
റുകമളാടുും കട്ടികമളാടുമുള്ള അതിക്േും, സ്തീധന 
പ്രശ് നങ്ങളുോയി ബന്ന്പെട്ടു നടക്കുനെ പീഡനും, 
ചൂഷണും, ആത്ഹത്യ, ന്കാലപാതകും, കട്ടികമളാടുള്ള 
േനുഷ്യത്പരേല്ലാത് പ്രവൃത്ികൾ, ഭിനെമശഷിക്ാരിലുും 
േമനാസവകല്യമുള്ളവരിലുും അടിമച്ചൽപെിക്കുനെ നിഷ്ഠൂര 
കൃത്യങ്ങൾ, അക്േങ്ങൾ, പീഡനങ്ങൾ, ചൂഷണങ്ങൾ 
എനെിവ സുംബന്ിച്ച പരാതികൾ പരിമശാധിക്കുക 
എനെതാണ്  ഈ സേിതിയുന്ട മുഖ്യകർത്വ്യും.

 കൂടാന്ത സുംസ്ാനത്് പ്രവർത്ിക്കുനെ അനാ
ഥേന്ദിരും, അഗതി േന്ദിരും, മ്ോലയും, ആശുപത്രി, 
ശരണാലയും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനും, ജയിൽ, മപാലീസ് 
മലാക്പ്പുകൾ, ഏന്തങ്ിലുും പണിശാല, റസ് ക്യൂ 
മഹാും, അബല േന്ദിരും, ോതൃ-ശിശു മ്േ േന്ദിരും 
തടങ്ങിയവരുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ പരിമശാധിക്കുക,  
േദ്യും, േയക്കുേരുനെ് േ്് ലഹരിവസ്തുക്ൾ എനെിവയിൽ 
സ്തീകൾക്കുും കട്ടികൾക്കുും ട്രാൻസ്ജൻഡറുകൾക്കുും 
ഉണ്ാകനെ ആസക്തിന്യക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിഹാര 
ോർഗ്ഗങ്ങൾ നിർമദേശിക്കുക, സ്തീകളുന്ടയുും കട്ടികളു
ന്ടയുും ട്രാൻസ്ജൻഡറുകളുന്ടയുും ഭിനെമശഷിക്ാരു
ന്ടയുും മ്േത്ിനായി പ്രവർത്ിക്കുനെ സർക്ാർ 
വകപ്പുകളുന്ട പ്രവർത്നും പരിമശാധിച്ച് അവ 
ശക്തിന്പെടുത്തുവാനുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ നിർമദേശിക്കുക 
എനെതും ഈ സേിതിയുന്ട കർത്വ്യത്ിൽന്പെടുന്നു.

 അമതാന്ടാപെും അവിവാഹിതരുന്ടയുും ഉമപ്ിക്
ന്പെട്ട അമെോരുന്ടയുും വൃദ്ധകളുും അഗതികളുും ആയ 
സ്തീകളുന്ടയുും പുനരധിവാസത്ിനുും േന്ദബുദ്ധികളുും 
ബലഹീനരുും ഭിനെമശഷിയുള്ളവരുോയ ആളുകന്ള 
സ്യുംപര്യാപ്രാക്ി ോറ്റുനെതിനുും, ശി്ാകാലാവധി 
കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുനെ ബാല ക്വാളികളുന്ടയുും 
സ്തീ തടവുകാരുന്ടയുും ട്രാൻസ്ജൻഡറുകളായ തടവു
കാരുന്ടയുും പുനരധിവാസത്ിനുും ഇത്രക്ാരുന്ട 
ന്ോത്ത്ിലുള്ള ജീവിത നിലവാരും ന്േച്ചന്പെടുത്തുനെ
തിനുും ആ സമൂഹന്ത് മുഖ്യധാരയിമലക്് ന്കാണ്ടുവരു
നെതിനുും മവണ്ിയുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ നിർമദേശിക്കുകയുും 
കമെി്ിക്് ഉച്ിതന്േനെ് മതാനൊവുനെമതാ അഥവാ 
സഭമയാ സ്ീക്മറാ കമെി്ിക്് പ്രമത്യകും റഫർ 
ന്ച്യ്യുനെ അപ്രകാരമുള്ള േ്് സുംഗതികന്ളയുും കറിച്ച് 
പരിമശാധിച്ച് റിമപൊർട്ട് നൽകനെതും കമെി്ിയുന്ട 
കർത്വ്യത്ിൽന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

3.  മത്്ര്യപത്വാഴതിലവാളതികളുപടയതം അനുബന് 
പതവാഴതിലവാളതികളുപടയതം ലക്മതം സതംബന്തിച്ച 
സമതിതതി

 നിയേസഭയുന്ടയുും വിവിധ സേിതികളുന്ടയുും 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുനെ
തിനാവശ്യോയ ശിപാർശകൾ സേർപെിക്കുനെ
തിനായി പന്തണ്ാും മകരള നിയേസഭയിൽ ഒരു 
അഡ് മഹാക്് കമെി്ി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ായി. ആ 
സേിതിയുന്ട  ശിപാർശയുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
പുതിയതായി നാല് മ്േസേിതികൾ കൂടി മകരള 
നിയേസഭയിൽ രൂപീകൃതോയി. േത്സ്യന്ത്ാഴിലാളി
കളുന്ടയുും അനുബന് ന്താഴിലാളികളുന്ടയുും മ്േും 
സുംബന്ിച്ച സേിതി, പ്രവാസി േലയാളികളുന്ട മ്േും 

സുംബന്ിച്ച സേിതി, യുവജനമ്േവുും യുവജനകാ
ര്യവുും സുംബന്ിച്ച സേിതി, മുതിർനെ പൗരന്മാരുന്ട 
മ്േും സുംബന്ിച്ച സേിതി എനെിവയാണ് ആ നാല് 
മ്േസേിതികൾ.

 സുംസ്ാനത്ിനകത്തുള്ള േത്സ്യന്ത്ാഴിലാ
ളികളുന്ടയുും അനുബന് ന്താഴിലാളികളുന്ടയുും 
വിവിധ പ്രശ് നങ്ങൾ പഠിക്കുകയുും അതിനുള്ള 
പരിഹാര ോർഗ്ഗങ്ങൾ ശിപാർശ ന്ച്യ്യുകയുും ന്ച്യ്യുക, 
സുംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ േത്സ്യബന്ന വകപെ്, 
മകരള േത്സ്യന്ത്ാഴിലാളി മ്േനിധി മബാർഡ്, 
മകരള സുംസ്ാന സഹകരണ േത്സ്യ വികസന 
ന്ഫഡമറഷൻ തടങ്ങിയവയുന്ട പ്രവർത്നവുും 
പ്രവൃത്ികളുും പരിമശാധിക്കുക, േത്സ്യബന്ന 
വകപെിന്നയുും േത്സ്യന്ത്ാഴിലാളികളുന്ടയുും അനുബന് 
ന്താഴിലാളികളുന്ടയുും മ്േന്ത്യുും സുംബന്ിക്കുനെ 
മകന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർക്ാരുകളുന്ട പദ്ധതികളുന്ടയുും 
പരിപാടികളുന്ടയുും നടപൊക്ൽ അവമലാകനും 
ന്ച്യ്യുക, േത്സ്യബന്നവുോയി ബന്ന്പെട്ട വകപ്പുകളു
ന്ടയുും മ്േനിധി മബാർഡുകളുന്ടയുും കണക്കുകളുും 
വാർഷിക റിമപൊർട്ടുകളുും പരിമശാധിക്കുക എനെിവ 
സേിതിയുന്ട പ്രധാന കർത്വ്യത്ിൽന്പെടുന്നു.

 അമതാന്ടാപെും േത്സ്യബന്നന്ത്മയാ അനുബന് 
വിഷയങ്ങന്ളമയാ സുംബന്ിച്ച് വ്യക്തികളിൽനിമനൊ 
സുംഘടനകളിൽനിമനൊ ലഭിക്കുനെ പരാതികൾ 
പരിമശാധിക്കുക, സഭമയാ സ്ീക്മറാ സേിതിക്് 
പ്രമത്യകോയി റഫർ ന്ച്യ്യുനെ വിഷയങ്ങളുും കമെി്ിക്് 
യുക്തന്േനെ് മതാന്നുനെ േ്് സുംഗതികളുും പരിമശാധി
ക്കുക എനെതും സേിതിയുന്ട കർത്വ്യത്ിൽന്പെടുന്നു.

4. പ്രവവാസതി മലയവാളതികളുപട ലക്മതം 
സതംബന്തിച്ച സമതിതതി

 ഇ്്യയിലുും വിമദശത്തുമുള്ള പ്രവാസി മകരളീയരുന്ട 
മദശീയവുും അ്ർ മദശീയവുോയ ന്താഴിൽ വിപണിന്യ 
സുംബന്ിക്കുനെ വിവിധ പ്രശ് നങ്ങൾ, ന്താഴിലുടേയുും 
നിയുക്ത ഉമദ്യാഗാർത്ികളുും തമെിലുള്ള തർക്ും, 
വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങമളയുും യാത്രാ ന്റഗുമലഷനു
കമളയുും സുംബന്ിക്കുനെ മജാലികൾ, മദശീയവുും 
അ്ർമദശീയവുോയ വിോന യാത്രകൾക്ായി 
ടിക്്് ബുക്് ന്ച്യ്യുനെത് സുംബന്ിച്ച മജാലികൾ 
എനെിവ സുംബന്ിച്ച പരാതികൾ പരിമശാധിക്കുക 
എനെതാണ് ഈ സേിതിയുന്ട മുഖ്യോയ കർത്വ്യും.

 അമതാന്ടാപെും ന്താഴിലിൽ നിമയാഗിക്ന്പെട്ട് 
വിമദശ രാജ്യങ്ങളിമലക്് യാത്ര ന്ച്യ്യുനെമതാ സ്മദശ
ത്തുള്ള സ്ലത്് അവധിക്് മശഷും അവരുന്ട മജാലി 
സ്ലങ്ങളിമലക്് തിരിന്ക മപാകനെമതാ ആയ വ്യക്തി
കൾക്് എതിന്രയുള്ള അക്േും, ചൂഷണും, അനുച്ിത 
പ്രമയാഗങ്ങൾ എനെിവ സുംബന്ിച്ച പരാതികൾ, 
വിമദശത്് വച്ച് േരിച്ച പ്രവാസിയുന്ട മൃതമദഹും 
സ്്ും നാട്ടിമലക്് ന്കാണ്ടുവരുനെത് സുംബന്ിച്ച 
പ്രശ് നങ്ങൾ, വിമദശത്തുനിനെ് േടങ്ങിവരുനെവരുന്ട 
പുനരധിവാസ പ്രശ് നങ്ങൾ, വിമദശത്് ന്താഴിലി
നുമവണ്ി ആൾക്ാന്ര റിക്രൂട്ട് ന്ച്യ്യുനെ സ്കാര്യ 
ഏജൻസികളുന്ട നിയേ വിരുദ്ധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എനെിവ സുംബന്ിച്ച പരാതികളുും സേിതി പരിഗണി
ക്കുനെതാണ്. അമതാന്ടാപെും സേിതിക്് യുക്തന്േനെ് 

മതാന്നുനെതും സഭമയാ സ്ീക്മറാ പ്രമത്യകോയി 
സേിതിക്് റഫർ ന്ച്യ്യുനെതോയ പരാതികളുും സേിതി 
പരിഗണിച്ച് യുക്തോയ ശിപാർശകൾ ഗവന്മെറെിന് 
നൽകനെതാണ്.

5. യവജനലക്മവതം യവജനകവാര്ര്യവതം 
സതംബന്തിച്ച സമതിതതി

 മകരള സുംസ്ാന യുവജനമ്േ മബാർഡ് മുമഖന 
സുംസ്ാനത്് നടപെിലാക്കുനെ വിവിധ പദ്ധതികളുന്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, സുംസ്ാനന്ത് യുവജനങ്ങമളയുും 
യുവജനമ്േന്ത്യുും സുംബന്ിക്കുനെ ഏന്തങ്ിലുും 
പ്രശ് നങ്ങൾ, നിയേസഭയിൽ നടക്കുനെ ച്ർച്ചയുന്ട 
ഭാഗോയി ഉയർന്നുവരുനെ വിഷയങ്ങൾ, വിവിധ 
സുംഘടനകൾ, വ്യക്തികൾ എനെിവയിൽനിന്നുും 
പ്രമത്യകോയി സേിതിക്് ലഭിക്കുനെ പരാതികൾ 
എനെിവ പരിമശാധിച്ച് യുക്തോയ ശിപാർശകൾ 
സർക്ാരിൽ നൽകക എനെതാണ് ഈ സേിതിയുന്ട 
മുഖ്യോയ കർത്വ്യും. 

 യുവജനമ്േത്ിനായി സർക്ാർ അനുവദിക്കുനെ 
തക ഏത് ആവശ്യത്ിനാമണാ ഉമദേശിക്ന്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 
അത് ആ ആവശ്യത്ിനു തന്നെയാമണാ വിനിമയാഗി
ച്ചത് എനെ് ഉറപ്പുവരുത്തുക, യുവജനമ്േ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ായി നീക്ിവയ്ക്കുനെ തകയുന്ട ദുരുപമയാഗും 
തടയുക എനെതും സേിതിയുന്ട ചുേതലയിൽ വരുനെ 
കാര്യങ്ങളാണ്. അമതാന്ടാപെും സേിതിക്് യുക്തന്േനെ് 
മതാനൊവുനെമതാ സഭമയാ സ്ീക്മറാ പ്രമത്യകോയി 
സേിതിക്് റഫർ ന്ച്യ്യുനെമതാ ആയ വിഷയങ്ങളുും 
സേിതി പരിമശാധിമക്ണ്താണ്.

6. മുതതിർന്ന ൌരന്വാരുപട ലക്മതം സതംബന്തിച്ച 
സമതിതതി

 സുംസ്ാനന്ത് മുതിർനെ പൗരന്മാർക്കുമവണ്ി 
സർക്ാർ നടപെിലാക്കുനെ പദ്ധതികളുന്ട പ്രവർത്
നങ്ങൾ, സർക്ാരിന്റെയുും സ്കാര്യ സുംഘടനകളു
ന്ടയുും ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നടത്തുനെ വാർദ്ധക്യകാല 
േന്ദിരങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ എനെിവ പരിമശാ
ധിക്കുകയുും  അവന്യ സുംബന്ിക്കുനെ പരാതികൾ 
പരിഗണിച്ച് യുക്തോയ ശിപാർശകൾ സർക്ാരിന് 
നൽകകയുും ന്ച്യ്യുക എനെതാണ് ഈ സേിതിയുന്ട 
പ്രധാന കർത്വ്യും.

 മുതിർനെ പൗരന്മാരുന്ട മ്േത്ിനുമവണ്ി 
സർക്ാർ അനുവദിക്കുനെ തക പ്രസ്തുത ആവശ്യ
ത്ിനു തന്നെയാമണാ ഉപമയാഗന്പെടുത്തുനെത് എനെ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, വീഴ്ച ഉണ്ായിട്ടുള്ള പ്ും അത് 
പരിഹരിക്കുനെതിനുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ നിർമദേശിക്കുക, 
സുംസ്ാനന്ത് മുതിർനെ പൗരന്മാർ മനരിടുനെ 
വിവിധ പ്രശ് നങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച് സേിതിക്് 
യുക്തന്േനെ് മതാനൊവുനെമതാ സഭമയാ സ്ീക്മറാ 
സേിതിക്് പ്രമത്യകോയി റഫർ ന്ച്യ്യുനെമതാ ആയ 
േ്് സുംഗതികൾ പരിമശാധിക്കുക എനെിവയുും  ഈ 
സേിതിയുന്ട ചുേതലയിൽന്പെട്ട കാര്യോണ്.

(തടരുും...)
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'സർ, ഈ ബില്ലിന്നപെ്ി സ്ല്ും പറയ
ണന്േന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 

സാ്ത്ികോയ ഇത്രും കാര്യങ്ങൾ 
ഒരു രാജ്യന്ത് ജനസമുദായത്ിൽ എല്ലാ 
വിഭാഗങ്ങമളയുും ഒന്നുമപാന്ല ബാധിക്കു
നെതായി തീരണും എന്നുള്ളത ന്ത്ായ 
ഒരു തത്േല്ല എനെ് എനിക്കു മതാന്നുന്നു. 
സ്തീധന സമ്പ്രദായും വളന്ര പുരാതനകാലും 
മുതൽമക് നമ്മുന്ട രാജ്യത്തു നിലനിന്നുവരു
നെതാണ്. േക്ത്ായ സമുദായങ്ങളിലാണ് 
ഇത് അധികവുും നിലനിന്നുമപാരുനെത്. 
ക്ിസ്്യൻ സമുദായത്ിലുും ഒന്ട്ടാന്ക് 
ഇസാും സമുദായത്ിലുും സ്തീധന സമ്പ്ര
ദായമുണ്്. മവന്റ ച്ില സമുദായങ്ങളിലുും 
ഇതണ്ാകാും. ന്പൺേക്ൾക്് അഛേന്റെ 
കടുുംബസ്ത്ിൽ ആൺേക്ന്ളമപൊന്ല 
തല്യവീതും ന്കാടുക്ണന്േന്നുള്ള തത്ും 
അുംഗീകരിക്ാത് കന്റ സമുദായങ്ങളുണ്്. 
അതിന്ലാനൊണ് ക്ിസ്്യൻ സമുദായും. 
ഇനെന്ത് നിയേേനുസരിച്ച് ഒരു േകനുള്ള 
വീതത്ിന്റെ മൂനെിന്ലാന്നു ോത്രമേ ഒരു 
േകൾക്് ന്കാടുക്കുവാൻ പാടുള്ളു എനൊണ് 
ക്ിസ്്യൻ അവകാശനിയേത്ിന്ല 
വ്യവസ്. ആ വ്യവസ്യുന്ട തണലിലാണ് 
സ്തീധന സമ്പ്രദായും ക്ിസ്്യൻ സമുദാ
യത്ിൽ നിലനിൽക്കുനെത്. സ്തീകന്ള 
സുംബന്ിച്ചിടമത്ാളും അവരുന്ട 
പുമരാഗതിക്കു തടസ്ും ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
ന്പൺേക്ളുന്ട സാ്ത്ിക സ്ിതി 
ഉയർത്തുനെതിനുമവണ്ിയാണ് ഈ 
സ്തീധനസമ്പ്രദായും വച്ചിരിക്കുനെന്തന്നു 
പറഞ്ഞാൽ ആ വീ്ണഗതി ന്ത്ായിരി
ക്കുും. മനന്രേറിച്ച് അതിന്നതിരായിട്ടുള്ള 
ഒരഭിപ്രായഗതി ഇന്നുണ്്. അതായത് 
ന്പൺേക്ന്ള ആൺേക്ന്ളമപൊന്ല 
സ്യുംപര്യാപ്തയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടു 
നിലനിർത്ണും എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ 
തത്ും, ഒരു അഭിപ്രായഗതി ഇന്നു 
നിലവിലുണ്്. ആ അഭിപ്രായും നടപെിൽ 
വരണന്േന്നുന്ണ്ങ്ിൽ സ്തീധന സമ്പ്രദായും 
നിമരാധിമക്ണ്ിവരുും. അതല്ലാ േമ് 
അഭിപ്രായോണ് മവണ്ന്തങ്ിൽ ഈ 
ബില്ലിന്റെ ആവശ്യും വരികയില്ല. പ്രസ
വിക്ാനുും, കഞ്ഞുങ്ങന്ള മനാക്കുവാനുും 
ഭർത്ാവിന്ന മനാക്കുവാനുും ോത്രോയി 
സ്തീകന്ള പരിഗണിക്കുനെ കാലമത്ാളും 
ഈ നിയേത്ിന്റെ ആവശ്യേില്ല. അതല്ല 
എല്ലാ തറകളിലുും പുരുഷന്മാന്രമപൊന്ല 
സ്തീക്കുും തല്യാവകാശും ന്കാടുക്ണന്േ
ന്നുും അവർക്കുും പുരുഷന്മാന്രമപൊന്ല 
വ്യക്തിത്വുും, പൗരത്വുും ഉണ്ാകണ
ന്േന്നുും ആഗ്രഹിക്കുകയാന്ണങ്ിൽ ഈ 
ോതിരി നിയേനിർമൊണും ആവശ്യോയി 
വരുനെതാണ്.  ഇനെ് സ്തീധനസമ്പ്രദാ
യുംന്കാണ്് പാവന്പെട്ട കടുുംബത്ിന്ല 
അഛേനമെോർക്് വളന്രയധികും ബുദ്ധിമുട്ട് 
സഹിമക്ണ്ിവരുന്നുണ്്. ന്പൺകട്ടികന്ള 

വിവാഹും ന്ച്യ്തന്കാടുക്കുനെതിനുമവണ്ി, 
കടുുംബസ്ത്ിൽ കിട്ടാൻ അവകാശമു
ള്ളതായ വീതത്ിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു സുംഖ്യ 
സ്തീധനോയി ന്കാടുമക്ണ്ിവരുന്നുണ്്. 
കടുുംബസ്ത്ില്ലാത് ഒരു പാവന്പെട്ട 
കടുുംബത്ിൽമപാലുും ഒരു സ്തീന്യ വിവാഹും 
ന്ച്യ്തന്കാടുക്കുനെതിന് നാലഞ്ചു പവന്റെ 
ആഭരണവുും കന്റ വസ്തവുും ന്കാടുമക്
ണ്ിവരുും. അങ്ങന്ന ഒട്ടാന്ക കണക്ാ
ക്കുമ്ാൾ ഒരു പാവന്പെട്ട കടുബത്ിൽ 

നിന്നുും ഒരു സ്തീന്യ വിവാഹും ന്ച്യ്ത 
ന്കാടുക്കുനെതിന് ചുരുങ്ങിയത് 500 രൂപ 
എങ്ിലുും ന്കാടുമക്ണ്ിവരുും. ഈ 500 
രൂപ ന്കാടുമക്ണ്ിവരുനെതന്കാണ്് പല 
പാവങ്ങളുും വളന്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവി
മക്ണ്ി വരുന്നുണ്്. എനൊൽ വലിന്യാരു 
കടുുംബത്ിന്ല ന്പൺകട്ടിക്് അവളുന്ട 
കടുുംബസ്ത്ിൽ കിട്ടുവാൻ അവകാശമു
ള്ളതായ തകയിൽ താണ ഒരു സുംഖ്യമയ 
സ്തീധനോയി ന്കാടുമക്ണ്ിവരികയുള്ളു. 
ചുരുക്ും ച്ില കടുുംബത്ിന്ല സ്തീകന്ള 
വിവാഹും കഴിക്കുമ്ാൾ ആ കടുബത്ിൽ 
ഒട്ടാന്കയുള്ള സ്ത്ിന്റെ തല്യവീതും 
കണക്ാക്ി കിട്ടുനെ സുംഖ്യയായിരിക്കുും 
സ്തീധനോയി ന്കാടുക്കുനെത്.

 ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്ും സ്തീധന 
സമ്പ്രദായും നിലനിൽക്കുനെത് ഒരതിർത്ി 
വന്രയുള്ള കടുുംബത്ിന് ഭാരവുും, അതിന
പ്പുറത്തുള്ള സ്നെ കടുുംബങ്ങൾക്് ഭാര
േന്ല്ലന്നുോണ്. പാവന്പെട്ട കടുുംബങ്ങൾക്് 
അത് വലിന്യാരു ഭാരോണ്. ആ നിലയ്ക് 
സ്തീധന സമ്പ്രദായന്ത് ഒരു നിയേും 
മൂലും നിമരാധിക്കുനെത് ന്പൺേക്മളാടു 
ന്ച്യ്യുനെ ഒരു നീതിയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത 
നാോമലാച്ിക്ണും. പ്രമത്യകിച്ചുും േറ്റു ച്ില 
സമുദായങ്ങളിന്ല സ്തീകൾക്് അവരുന്ട 
കടുുംബത്ിൽ തല്യാവകാശും ന്കാടുക്ണും 
എന്നുള്ള ഒരു നിലയിരിന്ക് ആ ഒരു നില 
എല്ലാ സമുദായങ്ങളിമലയുും സ്തീകൾക്കുും 

ബാധകോക്കുനെതമല്ല നീതി എന്നുള്ള 
കാര്യും നാും ആമലാച്ിമക്ണ്താണ്.

 ഈ രാജ്യന്ത് സ്തീ പ്രജകൾക്് 
ഈ രാജ്യത്് പൗരത്വുും വ്യക്തിത്വുും 
ന്കാടുക്ണന്േന്നുള്ള അടിസ്ാന 
തത്ോണ് ഈ ബില്ലിൽ പ്രധാനോയിട്ടു 
നിൽക്കുനെന്തന്നുള്ളതാണ് ഒനൊേന്ത് 
കാര്യും. ആമളാഹരിഭാഗും അുംഗീകരിച്ചാൽ 
അതന്കാണ്ടുും കറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുവരുും. 
സ്നെോയ കടുുംബത്ിന് ആമളാഹരി 
ഭാഗും വച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാക
യില്ല. എങ്ങന്നയായാലുും സ്തീകൾക്കുും 
പുരുഷന്മാന്രമപൊന്ല കടുുംബസ്ത്ിൽ 
തല്യാവകാശും ന്കാടുക്കുവാനുള്ള ഒരു 
വ്യവസ് ഉണ്ാക്കുകയായിരിക്കുും ഉത്േും. 
പുരുഷന് കൂടുതൽ സ്ത്തു ന്കാടുക്കുക 
സ്തീക്കു പുരുഷനിൽ കറച്ച് സ്ത്തുന്കാ
ടുക്കുക ഇങ്ങന്നയുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായും 
നിലനിന്നുവനെതിൽ നിനൊണ് സ്തീധന 
സമ്പ്രദായും വനെിട്ടുള്ളത്. പിതാവിന്റെ 
സ്ത്ിൽ ആൺേക്ന്ളമപൊന്ല ന്പൺേ
ക്ൾക്കുും തല്യാവകാശും ഉണ്ായിരിക്ണും 
എനെ പുതിയ ആശയഗതിക്് അനുസൃ
തോയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബിൽ. പ്രസിദ്ധ 
മനാവന്ലഴുത്തുകാരിയായ ന്വർജിനിയ 
വൂൾഫ് ഇപ്രകാരും പറയുകയുണ്ായി ' 
Give a room and a few pounds to the 
woman and you make her an economic 
unit.' സ്തീക്കു കടുുംബസ്ത്ിൽ ആൺേക്
ന്ളമപൊന്ല തല്യോയ അവകാശും ന്കാടു
ക്കുകയല്ലാന്ത വിവാഹസേയത്് കന്റ 
പണവുും കന്റ വസ്തവുും ആഭരണവുോയി 
സ്തീധനും ന്കാടുക്കുനെത് ശരിയന്ല്ലനൊണ് 
അപെറഞ്ഞതിന്റെ സാരും. ഈ ബിൽ 
കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ന്കാണ്ടുവനെ ഒരു 
ബില്ലാന്ണനെ് ഇവിന്ട പറയുകയുണ്ായി. 
ഇത് ന്നഹ് റുവിന്റെ മനതൃത്ത്ിലുള്ള 
പാർലന്േറെിൽ ന്കാണ്ടുവനെ ഒരു ബില്ലാണ്. 
ആ ബില്ലിന്റെ ഒരു പകർപ്പുോത്രോണ് ഈ 
ബിൽ. അങ്ങന്നയുള്ള ഒരു ബിൽ ഇവിന്ട 
ന്കാണ്ടു വനെതിന് കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാരുന്ട 
ബില്ലാന്ണനെ് ഇവിന്ട പറഞ്ഞത് വളന്ര 
കഷ്ോണ്.

 എങ്ങന്നയായാലുും പാർലന്േറെിൽ 
ച്ർച്ച ന്ച്യ്ത ഒരു ബില്ലിന്റെ പകർപൊണ് 
ഈ ബിൽ. ന്നഹ് റു മനതാവായുള്ള 
പാർലന്േറെിലാണമല്ലാ ച്ർച്ച നടനെത്.

പുരുഷന്റെ കീഴിൽ സ്തീ അസ്തന്തയായി 
പ്രവർത്ിക്കുനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു
ന്കാള്ളന്ട്ട എന്നു നാും കണക്ാക്കുക
യാന്ണങ്ിൽ സ്തീധനും നിലനിർത്ാും. 
അതല്ല സ്തീക്കുും, പൗരത്വുും വ്യക്തിത്വുും 
എല്ലാ തറകളിലുും പുരുഷൻോമരാന്ടാപെും 
തല്യ പങ്ാളിത്വുും ന്കാടുക്ണന്േന്നുള്ള 

നിലയാണ് നാും ആഗ്രഹിക്കുനെന്തങ്ിൽ 
ഈ സ്തീധനസമ്പ്രദായും മപാകകത
ന്നെമവണും.

 പിന്നെ സ്തീധനും കിട്ടിയതന്കാണ്് 
േന്്ാരു കടുുംബത്ിൽമപായി ആ 
സ്തീ സുഖോയി ജീവിച്ചുന്കാള്ളുന്േന്നു 
കരുതവാൻ പാടില്ല. ച്ിലമപൊൾ സ്തീ
ധനോയി ന്കാണ്ടുമപാകനെ സുംഖ്യ 
അവളുന്ട ഭർത്ാവു കടിച്ച് നശിപെിച്ചു 
കളഞ്ഞുന്വനെ് വരുും. ച്ിലമപൊൾ ആ 
സുംഖ്യന്കാണ്ടു നനൊയി എന്നുും വരുും. 
സ്തീധനും ന്കാടുക്കുനെ സമ്പ്രദായും ഈ 
ന്തക്ൻ പ്രമദശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലുള്ളത്. 
വടക്ൻ പ്രമദശങ്ങളിൽ ന്തക്ൻ പ്രമദ
ശങ്ങളിലുള്ളത്രയുേില്ല. ഇത ന്കാണ്ടുള്ള 
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുനെത് കൂടുതലുും 
ന്തക്ൻ പ്രമദശത്തുള്ള ആളുകളാണ്. 
ഈ പ്രാമദശിക ദുർഭാരും അവസാനിപെിക്കു
കയാണ് മവണ്ത്. ഈ ബിൽ സർക്കുമലറ്റു 
ന്ച്യ്യണന്േന്നുള്ള അഭിപ്രായമത്ാട് 
ഞാൻ മയാജിക്കുകയാണ്. ന്പന്ട്ടനെ് 
ഈ ബിൽ ന്സലക്റ് കമെ്ിക്യച്ച് 
റിമപൊർട്ടു വരുത്ി നിയേോക്ണന്േനെ് 
എനിക്ാഗ്രഹേില്ല. ഈ ോതിരിയുള്ള 
നിയേങ്ങൾ അങ്ങന്ന ഉടന്ന നിയേോ
ക്കുനെത് ന്ത്ാണ്. എനൊൽ ഈ ബിൽ 
ഇനെന്ത് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ിതിക്് മയാജി
ച്ചതന്ല്ലന്നുും സാമുദായികാച്ാരങ്ങൾക്് 
വിരുദ്ധോന്ണന്നുും പറഞ്ഞാൽ അത 
ശരിയായിരിക്കുകയില്ല.' 

 'സ്തീധനും നിയേുംമൂലും നിമരാധിക്കുനെത്                                             
ന്പൺേക്മളാട് ന്ച്യ്യുനെ നീതി'

നതിയമസഭവാ പ്രസതംഗങ്ങളതിലൂപട... 

1958 ന്ല സ്തീധന നിമരാധന ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപെിച്ചമപൊൾ ബില്ലിന്ന അനുകൂലിച്ചുന്കാണ്് വിദ്യാഭ്യാസ േന്തി 
ന്പ്രാഫ. മജാസഫ് മുണ്മശേരി നടത്ിയ പ്രസുംഗും

ഒന്നാം കേരള 
നിയമസഭയിലെ 
വിദ്്നഭ്്നസവാം 

സഹേരണവാം വകുപ്പ് 
മന്തിയ്നയിരുന ലരെ്നഫ. 

ക�്നസഫപ് മുണ്ടകശേരി 
ലേ്നച്ി നിയമസഭയിലാം 
അാംഗമ്നയിരുന്നു. ഏലെ 

സ്നമൂഹ്പരിഷപ് േ്നരങ്ങൾക്പ് 
തുടക്മിട്ട ഒന്നാം 

കേരള നിയമസഭയിൽ 
കേരള വിദ്്നഭ്്നസ 

ബിൽ അവതരിപ്ിച്തപ് 
ലരെ്നഫ. ക�്നസഫപ് 

മുണ്ടകശേരിയ്നണപ്. ന്നെ്നാം 
കേരള നിയമസഭയിലാം 

അാംഗമ്നയിരുന 
അകദേഹാം ലേ്നച്ി 

സർവ്വേെ്നശ്നെയുലട 
ആദ് വവസപ് ച്നൻസെറാം 

എഴുത്തുേ്നരനാം 
കൂടിയ്നയിരുന്നു.

അറതിലവവാരതം നയൂസക് പലറ്ററതിപറെ എഡതിലറ്റവാറതിയൽ ലബവാർഡക് അതംഗങ്ങളുതം ജീവനക്കവാരുതം സ്ീക്കർ, പഡെയൂട്ടതി സ്ീക്കർ എന്നതിവലരവാപടവാപ്തം
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നവാഗവാ പ്രശക് നതം െരതിഹരതിക്ന്നതതിനക് ഒറ്റപക്ക
ട്ടവായതി പ്രവർത്തിക്തം- നവാഗവാലവാറെക്ക്  നതിയമസഭവാ 
പ്രലമയതം 

ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ് 
നാഗാപ്രശ് നും പരിഹരി

ക്കുനെതിന് ഒ്ന്ക്ട്ടായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്േനെ് ഐകകണ് മഠ്യന 
പ്രമേയും പാസാക്ി നാഗാലാറെ് 
നിയേസഭ. അറുപതുംഗ നിയേ
സഭയിൽ മുഖ്യേന്തി ന്നയ്ഫ്യൂ 
റിമയാ അവതരിപെിച്ച പ്രമേയും 
പ്രതിപ് മനതാവ്                         ് ി.
ആർ.ന്സലിയാുംഗ് പിന്തുണച്ചു. 
ഒരു ദിവസും നീണ്ടു നിനെ ച്ർ
ച്ചയ് ന്ക്ാടുവിലാണ് പ്രമേയും 
അവതരിപെിച്ചത്. നാഗാ രാഷ്ട്രീയ 
ഗ്രൂപ്പുകളുും മകന്ദ്രവുോയി നടന്നു
വരുനെ അനുരഞ്ജന ച്ർച്ചകൾ 
ഫലപ്രാപ്ിയിന്ലത്ിക്കുനെതിനുള്ള 
എല്ലാ സഹായവുും പ്രമേയും ഉറ
പ്പുനൽകി. 2015-ൽ നാഷണൽ 
മസാഷ്യലിസ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് 
നാഗാലാറെ്(ഐ.എും) ോയുും 
2017-ൽ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളടങ്ങുനെ നാഗാ നാഷണൽ 
ന്പാളി്ിക്ൽ ഗ്രൂപ്പുോയുും മകന്ദ്രസർക്ാർ കരാറി
മലർന്പെന്ട്ടങ്ിലുും ഇതവന്രയുും ശാശ്ത പരിഹാരും 
കാണാൻ കഴിയാത് സാഹച്ര്യത്ിലാണ് 
നിയേസഭ പ്രമേയും പാസാക്കുനെത്.

സതംസ്വാന െദവതി ലഭതിച്ചക് 60 വർഷതം: നവാഗവാലവാറെക് 
നതിയമസഭയതിൽ ആദ്ര്യമവായതി ലദശീയഗവാനതം മുഴങ്ങതി

സുംസ്ാനും രൂപീകൃതോയി ഏകമദശും 
അറുപത് വർഷങ്ങൾക്കുമശഷും 

ആദ്യോയി നാഗാലാറെ് നിയേസഭയിൽ 
മദശീയഗാനും മുഴങ്ങി. 2021 ന്ഫബ്രുവരി 12 ന് 
ആരുംഭിച്ച ബജ്് സമമെളനത്ിൽ ഗവർണർ 
ആർ.എൻ.രവി നിയേസഭന്യ അഭിസുംമബാധന 
ന്ച്യ്യുനെതിനു മുൻപുും മശഷവുോയിരുന്നു മദശീയ 
ഗാനാലാപും.  നിയേസഭകളിൽ മദശീയഗാനും 

ആലപിക്കുനെത് ഭരണഘടന വ്യവസ് ന്ച്യ്യുനെി
ന്ല്ലങ്ിലുും ഒരു കീഴ് വഴക്ത്ിന്റെ ഭാഗോയി േിക് 

നിയേസഭകളിലുും മദശീയഗാനും 
ആലപിക്ാറുണ്്. പ്രമത്യക നാഗാ
രാഷ്ട്രത്ിനായി സായുധ സേരും 
നടക്കുനെ സുംസ്ാനോണ് 
നാഗാലാറെ് . സ്ീക്ർ ഷാരിുംന്ഗയ്ൻ 
മലാുംഗ് കോറിന്റെ പ്രമത്യക 
താൽപര്യപ്രകാരോണ് സഭയിൽ 
മദശീയഗാനും ആലപിച്ചത്. 
ന്താട്ടടുത് സുംസ്ാനോയ 
ത്രിപുരയിൽ 2018 ലാണ് നിയേ
സഭയിൽ ആദ്യോയി മദശീയഗാനും 
ആലപിച്ചത്.  

പുതുലച്ചരതിയതിൽ രവാഷ്ട്രെതതി ഭരണതം

മകന്ദ്രഭരണപ്രമദശോയ പു
തമച്ചരിയിൽ രാഷ്ട്രപതി 

ഭരണമേർന്പെടുത്ാൻ മകന്ദ്ര 
സർക്ാർ ശിപാർശ ന്ച്യ്ത. 
ആറ് അുംഗങ്ങൾ രാജിവച്ചതിന്ന 

തടർനെ് മകാൺഗ്രസ് - ഡി.എും.
ന്ക. സർക്ാരിന് ഭൂരിപ്ും 

നഷ്ോകകയായിരുന്നു. ഭരണ പ്രതിസന്ി ഒഴി
വാക്കുനെതിനായി ന്ഫബ്രുവരി 22 ന് സഭയിൽ 
വിശ്ാസപ്രമേയും അവതരിപെിന്ച്ചങ്ിലുും ഭൂരിപ്ും 
നഷ്ോന്യന്നുറപെിച്ച വി.നാരായണ സ്ാേിയുന്ട 
മനതൃത്ത്ിലുള്ള സർക്ാർ വിശ്ാസമവാട്ട് 
മതടാന്ത രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. േ്ാരുും സർ
ക്ാരുണ്ാക്ാൻ അവകാശവാദും ഉനെയിക്ാത് 
സാഹച്ര്യത്ിലാണ് ന്ലഫ്. ഗവർണറുന്ട 
ശിപാർശ പരിഗണിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്ിന് 
മകന്ദ്രും ശിപാർശ ന്ച്യ്തത്. 

രവാജ്ര്യസഭയതിൽ പ്രവാലദശതിക ഭവാഷകളുപട 
ഉെലയവാഗതം അഞ്തിരട്ടതിയവായതി

2004-2017 കാലഘട്ടന്ത് അമപ്ിച്ച് 
രാജ്യസഭയിൽ ഹിന്ദി ഇതര 

ഭാഷകളുന്ട ഉപമയാഗും കൂടി. 2018-2020 കാല

ഘട്ടത്ിൽ പ്രാമദശിക ഭാഷകളുന്ട ഉപമയാഗും 
അഞ്ിരട്ടിയാന്യനെ്് രാജ്യസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്് 
നടത്ിയ പഠനും വ്യക്തോക്കുന്നു.  ഇക്ാലയളവിൽ 
രാജ്യസഭയിൽ ഹിന്ദി, ന്തലുങ്്, ഉറുദു, തേിഴ് എനെീ 
ഭാഷകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏന്റ ഉപമയാഗിച്ചത് 
സുംസ് കൃതോന്ണന്നുും ഇത് സുംബന്ിച്ച റിമപൊർ
ട്ടിൽ പറയുന്നു. 1952 മുതൽ മഡാഗ്രി, കാശ്ീരി, 
ന്കാങ്ിണി, സ്ാളി എനെീ ഭാഷകൾ രാജ്യ
സഭയിൽ ഉപമയാഗിക്കുന്നുന്ണ്ങ്ിലുും ആസാേീസ്, 
മബാമഡാ, ഗുജറാത്ി, സേഥിലി, േണിപ്പൂരി, മനപൊളി 
ഭാഷകളുും ഒരിടമവളക്് മശഷും രാജ്യസഭയിൽ 
ഉപമയാഗിക്ന്പെട്ടു. 2004-2017 കാലയളവിൽ 923 
സമമെളന ദിവസങ്ങളിലായി പത്് പ്രാമദശിക 
ഭാഷകൾ ോത്രും ഉപമയാഗിച്ചമപൊൾ 2020 ൽ 
33 സമമെളന ദിവസങ്ങളിലായി 49 തവണ 
പ്രാമദശിക ഭാഷകൾ ഉപമയാഗിച്ചതായുും ഇത് 
മുൻ കാലന്ത് അമപ്ിച്ച് 512 ശതോനത്ിന്റെ 
വളർച്ചയാന്ണന്നുും പഠനും ചൂണ്ിക്ാട്ടി.

ലലവാകക് സഭ, രവാജ്ര്യസഭ ടതി വതി ചവാനലുകൾ ഒരു 
കുടക്കീഴതിൽ :  ഇനതി സൻസദക് ടതി വതി

ഭരണസൗകര്യവുും ന്ച്ലവുചുരുക്ലുും 
ല്്യേിട്ട് രാജ്യസഭാ, മലാക് സഭാ ടി.വി. 

ച്ാനലുകൾ സുംമയാജിപെിച്ച് സൻസദ് ടി.വി. 
(പാർലന്േറെ് ടി.വി.) എനെ ഒ് കടക്ീഴിലാക്ി. 
മുൻ ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസറായ രവി കപൂറിന്ന 
കരാറടിസ്ാനത്ിൽ സി.ഇ.ഒ. ആയി നിയേിച്ചു. 
ഇമതാന്ട സഭകൾ മച്രുനെ അവസരങ്ങളിൽ 
ഇരുസഭകളിമലയുും കാര്യപരിപാടികൾ രണ്് 
ലോ്് മഫാമുകളിലായി തത്സേയും സുംമപ്രഷണും 
ന്ച്യ്യുും. സഭ മച്രാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇരു 
ലോ്്മഫാമുകളിലുും സോനോയ പരിപാടികൾ 
ഒനെ് ഹിന്ദിയിലുും േമ്ത് ഇുംഗ്ീഷിലുോണ് 
സുംമപ്ര്ണും ന്ച്യ്യുക. രാജ്യസഭാധ്യ്ൻ 
ന്വങ്യ്യനായിഡുവുും മലാക് സഭാ സ്ീക്ർ ഓും 
ബിർളയുും തമെിലുള്ള ച്ർച്ചകൾക്് മശഷും രണ്് 
ച്ാനലുകളുന്ടയുും സുംമയാജനും സുംബന്ിച്ച് 
പഠിക്കുനെതിനായി 2019 നവുംബറിൽ പ്രസാർ 
ഭാരതി മുൻ ന്ച്യർോൻ എ. സൂര്യപ്രകാശിന്റെ 
മനതൃത്ത്ിൽ ഒരു സേിതിന്യ നിമയാഗിച്ചിരുന്നു.

ഇതരസഭാ വാർത്കൾ

നവാഗവാലവാറെക്. സ്ീക്കർ ഷവാരതിതംപഗയക്ൻ 
ലലവാതംഗക് കുമവാർ

നതിയമസഭവാ സമുച്ചയത്തിപല വവാർത്കൾ

ഹരിതപ്രോപ്്ാപ്്ാൾ നടപ്ിലാ്ി നിയമസഭാ സസക്രപ്്റിയറ്റ്

മകരള സർക്ാർ കാർഷിക വികസന കർഷകമ്േ വകപെ് 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നടപെിലാക്കുനെ പച്ചക്റി കൃഷി വികസന 

പദ്ധതിയുന്ട ഭാഗോയി, നിയേസഭാ വളപെിൽ 300 ച്ട്ടികളിലായി കൃഷി ന്ച്യ്ത 
പച്ചക്റികളുന്ട  വിളന്വടുപെ് ഉദ്ഘാടനും 2021 ന്ഫബ്രുവരി 20ന് സ്ീക്ർ 
പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ച്ടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപെൽ കൃഷി ഓഫീസർ 
മജാർജ്ജ് അലക് സാണ്ർ, നിയേസഭാ ന്സക്ട്ടറി എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
നായർ തടങ്ങിയവർ പന്ങ്ടുത്തു.
 ന്ത്ര വനത്ിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുും ഹരിത ക്ലബ്ിനായി കൂടുതൽ 
സൗകര്യങ്ങമളാടുകൂടി സജ്ജീകരിച്ച പുതിയ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുും 
അമനെ ദിവസും സ്ീക്ർ നിർവ്വഹിച്ചു. 
 നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്ിൽ ഹരിത മപ്രാമട്ടാമക്ാൾ നടപെിലാക്കു
നെതിന്റെ ഭാഗോയി രൂപീകരിച്ച സേിതിയുന്ട ശിപാർശ പ്രകാരും  മകരള 
മഫാറസ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റി്്യൂട്ട് നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിൽ സ്ാപിച്ച ബാുംബൂ 
ന്വർട്ടിക്ൽ ഇൻമഡാർ ഗാർഡന്റെ ഉദ്ഘാടനവുും അമനെ ദിവസും തന്നെ 
സ്ീക്ർ നിർവ്വഹിച്ചു. ഗാർഡനിമലക്് ആവശ്യോയ ന്ച്ടികൾ വാങ്ങി 
നൽകിയത് ഹരിത ക്ലബ്ായിരുന്നു.

നിയമസഭാ പ്ഹാസറ്റ്ലിസല നിർമ്ാണ രേവൃത്ികളുസട 
ഉദറ്ഘാടനം  നിർവ്വഹിച്ചു

നിയേസഭാ മഹാസ്റലിന്ല നിള മബ്ാക്ിൽ പുതതായി നിർമെിച്ച 
നാലാും നിലയുന്ട ഉദ്ഘാടനും 2021 ന്ഫബ്രുവരി 20 ന് ന്പാത

േരാേത്് വകപെ് േന്തി ജി. സുധാകരൻ വീഡിമയാ മകാൺഫറൻസ് 
മുമഖന നിർവ്വഹിച്ചു. ച്ടങ്ങിൽ നിയേസഭാ സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ 
അദ്ധ്യ്ത വഹിക്കുകയുും പ് മബ്ാക്ിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്ി
കളുന്ട ഉദ്ഘാടനും നിർവ്വഹിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. നിയേസഭാ ന്സക്ട്ടറി                                                                                                          
എസ്.വി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ സ്ാഗതും ആശുംസിക്കുകയുും ഹൗസ് കമെി്ി 
ന്ച്യർോൻ മകാവൂർ കഞ്ഞുമോൻ എും.എൽ.എ. ആശുംസ അർപെിക്കുകയുും 
ന്ച്യ്ത  ച്ടങ്ങിൽ എമസ്റ്് ഓഫീസർ സഖറിയ പി. സാമുവൽ കൃതജ്ത 
മരഖന്പെടുത്ി.
 പുതതായി നിർമെിച്ച നാലാും നിലയിൽ 18 എ.സി. മുറികളുും, ഒരു എ.സി. 
മഡാർേി്റിയുും, ആറ് ന്പാത ശുച്ിമുറികളുോണ് ഉൾന്ക്ാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
വനിതകൾക്ായി ഒരു വിശ്രേ മുറി കൂടി ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്്.
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ലകരളത്തിപല നതിയമസഭവാ സവാമവാജതികരതിലൂപട

എർവതിൻ ലരേവാഡതിതംഗർ  
തരതംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടതിച്ച മനുഷ്ര്യൻ
ലജവാർജ്ക് വർഗീസക്
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക് സ്, 2020. 
Call No: CwSCH   32R0
(ആധുനിക ശാസ്തത്ിന് അപൂർവ്വ സുന്ദരോയ 
അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിമച്ചർത് എർവിൻ 
മരോഡിുംഗറുന്ട ജീവച്രിത്രും)

മലയവാളതി ഒരു ജനതിതക വവായന 
ലകരളീയരുപട ജനതിതക 
ചരതിത്തം
പക. ലസതുരവാമൻ
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2019. 
Call No: G:6.212   32Q9
(മകരളത്ിന്ല ആദിേ കടിമയ്ും മുതൽ 
ആധുനിക സമൂഹരൂപീകരണും വന്രയുള്ള 
എല്ലാച്രിത്രപ്രക്ിയകന്ളയുും ജനിതക 
പഠനങ്ങളുന്ട പശ്ാത്ലത്ിൽ വിശകലനും 
ന്ച്യ്യുനെ ഗ്രന്ും)

Mahashweta 
Sudha Murty
Gurgaon: Penguin, 2007. 
Call No: O111,3SUDP7
(Novel)

െതിന്നതിലലക് വീശുന്ന കവാറ്റക്
െതി. രവാമൻ
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2020. 
Call No: O32,1RAMR0
(കവിതാസോഹാരും)

ജവാനകതി
സബവാഹക് 
തൃശൂർ: ഗ്രീൻബുക്്, 2020. 
Call No: O32,3(Y11)SABR0
(േനുഷ്യരുും മൃഗങ്ങളുും തമെിലുള്ള പാരസ്ര്യ
ത്ിന്റെ കഥപറയുനെ മനാവൽ )

ലെവാസ്ക്മവാൻ 
പബന്ര്യവാമതിൻ 
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2019. 
Call No: O32,3BENQ9
(കഥാസോഹാരും)

നതിലതം പൂത്തു മലർന്ന നവാൾ 
മലനവാജക് കുറൂർ 
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2020. 
Call No: O32,3MANQ8
(മനാവൽ)

ഖബർ 
പക. ആർ. മീര 
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2020. 
Call No: O32,3MEER1
(മനാവൽ)

ഏകക് തവാരയപട ഉന്വാദതം 
ഷൗക്കത്ക് 
മകാഴിമക്ാട്: ോതൃഭൂേി ബുക്്, 2020. 
Call No: O32,3SHOR0
(മനാവൽ)

THE HINDU WAY
AN INTRODUCTION TO 
HINDUISM
Shashi Tharoor
New Delhi: Aleph, 2019. 
Call No: Q2   Q9
(A study on the fundamentals of 
Hinduism)

പ്രവാചീനലകരളത്തിപറെ  
ചരതിത്തം
പക ശതിവശങ്കരൻ നവായർ 
മകാട്ടയും: ഡിസി ബുക്്, 2019. 
Call No: V212    32Q9
(ശിലായുഗകാലും മുതൽ ക്ിസ്തുവർഷും 1500 
വന്രയുള്ള മകരളത്ിന്റെ സേഗ്രോയ 
സാമൂഹിക-സാുംസ് കാരിക-
രാഷ്ട്രീയ-സാ്ത്ിക ച്രിത്രും)

WHEN INDIA VOTES
THE DYNAMICS OF 
SUCCESSFUL ELECTION 
CAMPAIGNING
Jaishri Jethwaney and Samir Kapur
New Delhi: Rupa, 2019. 
Call No: W:91.2Q9
(This book explains the theoretical 
underpinnings of the relationship 
between democracy, mass media 
and election campaigning as well as 
representative campaigns of the last 
three decades of the two major players, 
viz. the Congress and the BJP)

നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിലൈ  പുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂലെ...  

നതിയമസഭവാതംഗമവാകവാപത 
മുഖ്ര്യമന്തതിയവായ ആദ്ര്യ വ്ര്യക്തതി 
• സി.അച്യുതമേമനാൻ 

(മകരളത്ിൽ ആദ്യോയി 
കാലാവധി തികച്ച മുഖ്യേന്തി)

സതംസ്വാനത്ക് നവാലക് 
മുഖ്ര്യമന്തതിമവാരുതം 
നവാലക് മന്തതിസഭകളുതം 
അധതികവാരത്തിൽ വന്ന 
നതിയമസഭ 
• 5 ാും മകരള നിയേസഭ 

(1977 ോർച്ച് 25 ന് 
ന്ക.കരുണാകരൻ 
മുഖ്യേന്തിയായി. തടർനെ് 
ഏപ്രിൽ 27 ന് എ.ന്ക.
ആറെണിയുും ഒനെര 
വർഷത്ിനു മശഷും പി.ന്ക.
വാസുമദവൻ നായരുും 
മുഖ്യേന്തിയായി ചുേതലമയറ്റു. 
പി.ന്ക.വാസുമദവൻ നായർ 
ചുേതലമയ്് ഒരു വർഷും 
തികയാൻ 15 ദിവസും 
ബാക്ി നിൽമക് സി.എച്ച്. 
മുഹമെദ് മകായ മുഖ്യേന്തി 
പദവിയിന്ലത്ി)

ഒലര സമയതം രണ്ക് 
മണ്ഡലങ്ങളതിൽ നതിന്നക് 
ലകരള നതിയമസഭയതിലലയ്ക്കു 
പതരപഞെടക്കപപ്ട്ട ഏക 
വ്ര്യക്തതി
• ന്ക.കരുണാകരൻ (ഒമര 

സേയും ോള, മനേും എനെീ 
രണ്് േണ്ഡലങ്ങളിൽ നിനെ് 
വിജയിച്ചു; കാലാവധി 
പൂർത്ിയാക്ിയ ആദ്യ 
മകാൺഗ്രസ് മുഖ്യേന്തി)

ചതികതിത്യതിലതിരതിപക്ക 
ആശുെത്തിയതിൽ വച്ചക് 
നതിയമസഭവാതംഗമവായതി 
സത്ര്യപ്രതതിജ്ഞ പചയ്ത വ്ര്യക്തതി
• മത്ായി ച്ാമക്ാ (2006 മേയ് 

29 ന് )

ലകരളത്തിൽ പതവാഴതിലതി്വായക്മ 
ലവതനതം നടപ്തിലവാക്കതിയ 
മുഖ്ര്യമന്തതി 
• എ.ന്ക.ആറെണി (സുംസ്ാന 

സർക്ാർ ജീവനക്ാർക്് 
ഉത്സവബത് ആദ്യോയി 
അനുവദിച്ചതും ഇമദേഹും മുഖ്യ 
േന്തിയായിരിക്കുമ്ാഴാണ്)

ഒന്നവാതം ലകരള നതിയമസഭയതിപല 
ആതംല്വാ ഇന്്ര്യൻ പ്രതതിനതിധതി
• വില്യും ഹാേിൽട്ടൺ ഡിക്രൂസ് 
ലകരള നതിയമസഭയപട 
ചരതിത്ത്തിൽ ലകവാടതതി 
വതിധതിയതിലുപട നതിയമസഭവാതംഗത്തം 
നഷ്ടപപ്ട്ട ആദ്ര്യ വ്ര്യക്തതി
• മറാസമെ പുന്നൂസ് (മകരള 

നിയേസഭാുംഗോയി ആദ്യും 
സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത വ്യക്തി)

ലകരള നതിയമസഭയതിലലക്കക് 
എതതിരതി്വാപത 
പതരപഞെടക്കപപ്ട്ട ഏക 
വ്ര്യക്തതി
• എും. ഉമേഷ് റാവു (1957 ൽ 

േമഞ്ശ്രത്് നിനെ്; മകരള 
നിയേസഭയിൽ പാസായ 
ഏക സ്കാര്യ ബിൽ 
ഉമേഷ് റാവുവിമറെതാണ്)

ലകരള നതിയമസഭയതിൽ 
കൂടതൽ മണ്ഡലങ്ങളതിൽ നതിന്നക് 
പതരപഞെടക്കപപ്ട്ട അതംഗതം  
• എും.വി.രാഘവൻ (ോടായി, 

തളിപെറ്്, കൂത്തുപറ്്, 
പയ്യന്നൂർ, അഴീമക്ാട്, 
കഴക്കൂട്ടും, തിരുവന്പുരും 
ന്വസ്റ് എനെീ േണ്ഡലങ്ങളിൽ 
നിനെ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്്)

ലകരള നതിയമസഭയതിൽ ബജറ്റക് 
അവതരതിപ്തിച്ച ആദ്ര്യ മുഖ്ര്യമന്തതി. 
• ആർ. ശങ്ർ (1954 ൽ 

'ദിനേണി' പത്രും ആരുംഭിച്ചത് 
ഇമദേഹോണ്)

വതിജ്ഞവാനെഥതം

നിയേസഭയിൽ അവതരിപെിക്കുനെ ബില്ലുകൾക്് ജനറൽ 
അന്േറെ് ന്േന്റുകൾ നിർമദേശിക്കുനെ അുംഗങ്ങളുന്ട മപരുകൾ 

നറുന്ക്ടുപെിന് വിമധയോക്കുനെതിനുള്ള 'ന്ലജിമലാട്ട് 'മസാഫ്്് ന്വയർ 
വികസിപെിച്ച നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്ിന്ല സീനിയർ മഗ്രഡ് 
അസിസ്ററെ് ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ.എസ്. ന് സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണൻ 
പ്രശുംസാപത്രും നൽകി ആദരിച്ചു. നിയേസഭാസമമെളനവുോയി ബന്

ന്പെട്ട അധികമജാലി നിർവ്വഹിക്കുനെവർക്കുള്ള 
ഓവർസടും അലവൻസ് മവഗത്ിൽ നൽ
കനെതിന് സഹായകോയ മസാഫ്്് ന്വയർ 
വികസിപെിച്ചതും ഈ അുംഗീകാരും നൽക
നെതിന് കാരണോയി. 2017 ൽ നിയേസഭാ 
ന്സക്മട്ടറിയ്ിൽ മജാലിയിൽ പ്രമവശിച്ച 
ഹരികൃഷ്ണൻ ആർ.എസ്. ഇലക് മട്രാണിക് സ് 
ആറെ് കമെ്യൂണിമക്ഷൻ എൻജിനീയറിുംഗ് 
ബിരുദധാരിയാണ്.

പ്സാഫറ്റ്റ് സെയർ െികസിപ്ിച്ച                        
ജീെന്ാരനറ് അംഗീകാരം

എതം.വതി.രവാഘവൻ എ.പക.ആറെണതിലറവാസമ്മ പുന്നൂസക് പക.കരുണവാകരൻ എതം. ഉലമഷക് റവാവ 
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രാഷ്ട്രീയും റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യുനെതും 
രാഷ്ട്രീയ സുംഭവങ്ങന്ള 

കൃത്യോയി നിരീ്ിക്കുനെവരുോയ 
ോധ്യേപ്രവർത്കർ ഒരിക്ലുും നഷ്
ന്പെടുത്ിക്കൂടാത് അവസരോണ് 
നിയേസഭാ സമമെളനങ്ങൾ.എമപൊഴുും 
വളന്ര ച്ലനാത്കോയ മേഖലയാണ് 
രാഷ്ട്രീയും. നിയേസഭാ സമമെളനും 
നടക്കുനെ സേയോന്ണങ്ിൽ  ആ 
സജീവത അതിന്റെ പൂർണതയിൽ 
പ്രകടോകനെ മവദി അതാകും. ഈ 
സവിമശഷതയാണ് നിയേസഭാ റിമപൊർ 
ട്ടിങ്ങിമനാട് താൽപര്യും മതാനൊൻ 
കാരണും. അതാത് സേയന്ത് രാഷ്ട്രീയ 
സുംഭവങ്ങൾക്കുും ഭരണനടപടികൾക്കുും 
സഭയിൽ എത്തുമ്ാൾ ഉണ്ാകനെ 
ോ്ും, അതിന്ന ഓമരാ പാർട്ടികളുും 
മനതാക്ളുും സേീപിക്കുനെ രീതി, 
അതിൽ ഇടന്പട്ട് നടത്തുനെ പ്രതിക
രണങ്ങൾ എനെിവ നിരീ്ിക്കുനെത് 
വലിയ അനുഭവോയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ 
പ്രവർത്കർ എനെമപാന്ല രാഷ്ട്രീയും 
റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യുനെവരുും എല്ലായ് മപൊഴുും 
വിദ്യാർത്ികളാവണും. സുംഭവങ്ങളുന്ട 
ഗതിവിഗതികന്ളപെ്ി എഴുതമ്ാൾ, 
റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യുമ്ാൾ നല്ല ഉൾക്ാഴ്ച 
ലഭിക്ാൻ അത് സഹായകരോകും. ആ 
നിലയിൽ ഏന്റ അറിവുും അനുഭവവുും 
നൽകിയ മവദിയാണ് നിയേസഭ.  

 2004 ൽ സകരളി ടി.വിയുന്ട 
റിമപൊർട്ടറായി തിരുവന്പുരമത്ക്് 
സ്ലുംോറി എത്തുമ്ാഴാണ് നിയേസഭ 
സമമെളനും റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യാൻ 
ആദ്യോയി അവസരും ലഭിക്കുനെത്. 
വക്ും പുരുമഷാത്േനായിരുന്നു അനെ് 
സ്ീക്ർ. സഭയിന്ല ച്ിട്ടകൾ, നടപടി
ക്േങ്ങൾ, സേയനിഷ്ഠ എനെിവയിൽ 
വക്ും പുലർത്ിയ കാർക്ശ്യും ഒരു 
പാഠോയിരുന്നു.സീമറാ അവറിൽ റൂൾ 
50 പ്രകാരമുളള അടിയ്ര പ്രമേയ 

മനാട്ടീസുും അവതരണവുും േറുപടിയുും 
എല്ലാും സേയും അപഹരിക്ാന്ത 
നടത്ിന്യടുക്കുനെ സകയടക്ും 
ഗ്യാലറിയിൽ നിനെ് വീ്ിക്കുനെവർക്് 
രസകരോയ കാഴ്ചയായിരുന്നു. പിനെീട് 
എ.ന്ക.ആറെണി ോറി ഉമെൻച്ാണ്ി 
മുഖ്യേന്തിയായമപൊൾ സ്ീക്റുും ോറി.
വക്ും പുരുമഷാത്േൻ ധനേന്തിയായി 
മപായമപൊൾ മൃദുഭാഷിയുും സൗേ്യനുോയ 
മതറ്ിൽ രാേകൃഷ്ണനായി സ്ീക്ർ. 
നടപടികൾ പൂർത്ിയാക്ി ഉച്ചയ്ക് 
12.30ന് തന്നെ സ്ിച്ചിട്ടമപാന്ല സഭ 
നിർത്തുനെ കാലത്തുനിനെ് സമമെളനും 
തീരാൻ സന്്യയാകനെ കാലമത്ക്കുളള 
ോ്ും കൂടിയായിരുന്നു അത്. എനൊൽ 
രണ്് വ്യക്തികൾക്് രണ്് സശലി 
എനെത് മപാന്ല രണ്് സ്ീക്ർോർക്് 
രണ്് രീതി എമനെ അതിന്ന കാമണണ്
തളളു. സ്ീക്ർോരുമടത് മപാന്ലതന്നെ 
ഓമരാ സഭാുംഗവുും വിഷയങ്ങന്ള 
സേീപിക്കുമ്ാഴുളള അവരുന്ട 

സശലിയുും നല്ല പാഠങ്ങളായിരുന്നു. 
ക്േപ്രശ്നങ്ങളിലുും ച്ട്ടലുംഘനങ്ങളിലുും 
ഉയർനെ് മകൾക്കുനെ ശക്തർ ആറെ് 
കൗൾ പുസ്കും ആദ്യന്ോന്ക് ഒരു 
ജാർഗണായിരുന്നു. പിനെീട് മുതിർനെ 
അുംഗങ്ങളുോയുും ോധ്യേ പ്രവർത്
കരുോയുളള സുംഭാഷണങ്ങളിലാണ് 
സഭാ വിഷയങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുനെ 
പ്രാോണിക മരഖയാന്ണനെ് മബാധ്യ
ന്പെടുനെത്.                    

 നിയേസഭാ റിമപൊർട്ടിങ്ങ് ഒരു 
ദിവസും ന്കാമണ്ാ ഒരു സമമെളനും 
ന്കാമണ്ാ സവദഗ്ധ്യും മനടാവുനെ 
കാര്യേല്ല. സഭ നടക്കുനെത് ച്ട്ടങ്ങൾ 
ോത്രും ന്കാണ്ല്ല, ച്ട്ടങ്ങൾ മപാന്ല 
തന്നെ കീഴ് വഴക്വുും പ്രധാനോണ്. ച്ട്ട
ങ്ങൾക്് ഒരു ലിഖിതരൂപും ഉന്ണ്ങ്ിൽ, 
കീഴ് വഴക്ും ഒമരാ പ്രമത്യക സുംഭവങ്ങളുും 
നടപടികളുും ഉണ്ാകമ്ാൾ ോത്രും 
േനസിലാക്ാൻ കഴിയുനെകാര്യോണ്. 
സഭാ നടപടികന്ള ഗൗരവത്ിൽ 
പിന്തുടർനൊൽ ോത്രമേ അത് ഹൃദി
സ്ോക്ാനാകൂ. റിമപൊർട്ടിങ്ങിന്റെ 
തടക്ത്ിൽ അന്താന്ക് േനസിലാ
ക്ിന്യടുക്കുകയായിരുന്നു ന്വല്ലുവിളി. 
ഇമപൊഴന്ത് മപാന്ല ന്ടലിവിഷൻ 
ച്ാനലുകൾക്് മച്ാമദ്യാത്രമവളയ്ക്കുും 
സീമറാ അവറിനുും ച്ർച്ചയ്ക്കുും എല്ലാും 
പ്രമത്യകും റിമപൊർട്ടർോന്ര നിമയാ
ഗിക്ാനുളളത്ര സ്റാഫ് സ്ട്രങ്ത് ഉളള 
കാലോയിരുനെില്ല അത്. നടപടികൾ 
നിരീ്ിക്കുനെതിനുും േനസിലാക്കുനെ
തിനുന്ോപെും സഭാതലത്ിൽ നിനെ് 
ഉണ്ാകനെ വാർത്കളുും തത്സേയും 
നൽകകയുും മവണോയിരുന്നു. 
േന്തിോമരാ മനതാക്മളാ പറയുനെ 
കാര്യങ്ങൾ മവഗത്ിൽ ഗ്രഹിക്കുനെതും 
അർത്വുും രാഷ്ട്രീയ സൂച്നകളുും മച്ാർ
ന്നുമപാകാന്ത റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യുനെതും 
ന്വല്ലുവിളിയാണ്. മകട്ട് ഉറപ്പുവരുത്ി 

റിമപൊർട്ട് ന്ച്യ്യാൻ ന്വബ് കാസ്റി
ന്ങ്ങാന്നുും ഇല്ലാതിരുനെ കാലത്് 
സഭാ സമമെളനങ്ങൾ റിമപൊർട്ട് 
ന്ച്യ്യാൻ പുലർത്ിയ ശ്രദ്ധയുും 
താൽപര്യവുോണ് ഗ്രഹണമശഷി 
വർദ്ധിപെിന്ച്ചന്തനെ് നന്ദിമയാന്ട 
സ്മരിക്കുന്നു. ഒനെിന് പിറന്ക ഒനൊയി 
നടപടികളുും വാർത്കളുും കടന്നുമപാ
കനെ സഭാസമമെളനും തത്സേയും 
വാർത്കൾ നൽമകണ്ി വരുനെ 
ന്ടലിവിഷൻ റിമപൊർട്ടർക്് മുനെിൽ 
നിര്ര പരീ്ണും ഒരുക്കുും. ആ 
ന്വല്ലുവിളിന്യ േറികടക്കുനെത് ഒരു 
റിമപൊർട്ടന്റ രൂപന്പെടുത്തുനെതിൽ 
വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്് എനെതാണ് 
അനുഭവും.

 നിയേസഭ ജനാധിപത്യത്ിന്റെ 
ശ്രീമകാവിൽ എനെത് ഇനെ് മതഞ്ഞ് 
പഴകിയമതാ ച്ിലമപൊന്ഴാന്ക് പരി
ഹാസ്യോയി ഉപമയാഗിക്ന്പെടുനെമതാ 
ആയ പ്രമയാഗോണ്. വിേർശന 
ബുദ്ധിമയാന്ട ക്ങ്ങളുും കറവുകളുും 
ഒന്ക് ചൂണ്ിക്ാട്ടാനാകന്േങ്ിലുും 
ജനാധിപത്യത്ിന്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ 
പകർന്നുതരുനെ കലാശാലയാണ് 
നിയേസഭന്യനെ് നിസുംശയും പറയാും. 
എ്ാണ് നമ്മുന്ട ജനാധിപത്യത്ിന്റെ 
സവിമശഷതകൾ, എന്്ല്ലാും കാ
ഴ്ചപൊടുകളിൽ നിനൊണ് അത് ഇനെ് 
കാണുനെ രൂപത്ിമലക്് ഉരുത്ിരിഞ്ഞ് 
എത്ിയത്, എങ്ങന്നയാണ് നിയേ
നിർമൊണസഭയിൽ നിയേങ്ങൾ പാ
സാക്കുനെത്, പാസാക്കുനെ നിയേങ്ങൾ 
ക്േ്താക്ാൻ എന്്ല്ലാും മുൻ
കരുതലുകളാണ് ച്ട്ടങ്ങളിലുളളത് 
എനെിവന്യപെ്ിന്യല്ലാും സഭയിൽ നിനെ് 
വിശദോയി േനസിലാക്ാനാകും.ആ 
അർത്ത്ിൽ ോധ്യേ പ്രവർത്കർക്് 
മുനെിൽ സഭ വലിയ അവസരോണ് 
തറനെിട്ടിരിക്കുനെത്.

നതിയമസഭ : ജനവാധതിെത്ര്യത്തിപറെ കലവാശവാല
2020 ന്ല ദൃശ്യോധ്യേ രുംഗത്് നിയേസഭാ നടപടികളുന്ട േികച്ച റിമപൊർട്ടിുംഗിനുള്ള 

ജി.കാർത്ിമകയൻ നിയേസഭാ ോധ്യേ അവാർഡ് മജതാവ് ോതൃഭൂേി ന്യൂസ് റിമപൊർട്ടർ 
ആർ.ശ്രീജിത്് 'അറിമവാര'ത്ിനു നൽകിയ പ്രതികരണും

ഇ-നിയേസഭാ പദ്ധതിയുന്ട ഭാഗോയി ഒരു 
ഡാ്ാ ന്സറെർ നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിൽ 
സ്ാപിച്ചു.  പ്രാരുംഭത്ിൽ 200 TB മസ്റാമറജ് 

കപൊസി്ിയുള്ള ന്സർവർ റൂും ഇരുപത്ി നാല് 
േണിക്കൂറുും പ്രവർത്ിക്കുനെ നിരീ്ണ സുംവിധാ
നമുള്ള NOC Room,  fire rated walls  മുമഖന സുംര
്ിച്ചിട്ടുള്ള UPS റൂും എനെിവ ഉൾന്പെടുനെ ആധുനിക 
സാമങ്തികവിദ്യ ഉപമയാഗന്പെടുത്ിയുള്ള ഡാ്ാ 
ന്സറെറിന്റെ നിർമൊണോണ് പൂർത്ീകരിച്ചത്. 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് ന്പരുോ് ച്ട്ടും പ്രാബല്യത്ിലുള്ള 
സാഹച്ര്യത്ിൽ ഔപച്ാരികോയ ച്ടങ്ങുകൾ 
കൂടാന്ത 2021 ോർച്ച് 5 ന്  ULTS സി.ഇ.ഒ  രവീന്ദ്രൻ 
കസ്തൂരി സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണന് ഡാ്ാ ന്സറെർ 
സകോറി.

 നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല അസുംബ്ി, അഡ്േിനി
സ് മട്ര്ീവ് ബിൽഡിുംഗുകൾ, നിയേസഭാ മഹാസ്റലിന്ല 
നിളമബ്ാക്്  നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്ിന്ല വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങൾ എനെിവിടങ്ങളിന്ലഫർണിച്ചറുകളുന്ട 
സജ്ജീകരണും പൂർത്ിയായി വരുന്നു. ന്ോസബൽ 
ആലേിമക്ഷനിൽ android version ന്റെ ആദ്യ ഘട്ടും 
യൂസർ അസസ് ന്േറെ് ന്ടസ്റ് (UAT) പൂർത്ിയാക്ി
കഴിഞ്ഞു.  ന്ോസബൽ ആലേിമക്ഷന്റെ iOS പതിപെ് 
UAT യ്കായി ലഭ്യോക്ിയിട്ടുണ്്.  മടബിൾ വിഭാഗും, 
സബ്ജക്് കമെി്ികൾ, ന്ലജിമസഷൻ, മേശപ്പുറത്് 
വച്ച കടലാസ്സുകൾ സുംബന്ിച്ച സേിതി എനെിവയ്ക്കുള്ള  
software application module കളുന്ട പ്രവർത്ന 
പ്രദർശനും നടത്തുകയുും UAT പുമരാഗേിക്കുകയുും 
ന്ച്യ്യുന്നു.  ഈ ന്ോഡ്യൂളുകൾ ബന്ന്പെട്ട വിഭാഗ
ങ്ങളുന്ട പരിമശാധനയ്ക് വിമധയോക്കുനെതിനുള്ള 

നടപടികൾ സ്ീകരിച്ചുവരുന്നു. പതിനാലാും മകരള 
നിയേസഭയുന്ട ഇരുപത്ിരണ്ാും  സമമെളനത്ിൽ 
മച്ാമദ്യാത്ര നടപടികൾ പൂർണ്ോയുും ഇ-നിയേസഭാ 
ആലേിമക്ഷൻ മുഖാ്രും നിർവ്വഹിച്ചു. ഗവർണ്റുന്ട 
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസുംഗും, ബജ്് പ്രസുംഗും, മച്ാദ്യ
ങ്ങൾക്കുള്ള േറുപടികൾ എനെിവ ആലേിമക്ഷനിലൂന്ട  
സാോജികർക്് ലഭ്യോക്ി. സമമെളന കാലയളവിൽ 
സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇ-മവാട്ടിുംഗ് സുംവിധാനും മുമഖനയാണ് 
സാോജികർ ഗവർണ്റുന്ട പ്രമേയത്ിനുള്ള നന്ദി 
പ്രമേയത്ിമന്മൽ  മവാട്ടിുംഗ് നിർവ്വഹിച്ചത്.

 ഇ-ആലേിമക്ഷനിലൂന്ട മച്ാദ്യങ്ങളുും ഉത്രങ്ങളുും 
ലഭ്യോക്ിയത വഴി  അച്ചടി ഇനത്ിൽ വൻതക 
ലാഭിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. കടലാസിന്റെ ഉപമയാഗും 
കറച്ചതിലൂന്ട പരിസ്ിതി സൗഹൃദ  നിയേസഭന്യനെ 
ല്്യത്ിമലക്് ഒരു ചുവടു കൂടി മുമനൊട്ടു വയ്കാനുും 
സാധിച്ചു.  മച്ാദ്യങ്ങൾ, സബ്േിഷൻ തടങ്ങിയവക്കുള്ള 
േറുപടി കാലതാേസും കൂടാന്ത ഇ-നിയേസഭാ 
മപാർട്ടൽ നിയേസഭാ ന്വബ് സസ്് എനെിവ മുമഖന 
അുംഗങ്ങൾക്കുും പത്രക്ാർക്കുും ന്പാതജനങ്ങൾക്കുും 
ലഭ്യോക്ി.  

 ബജ്് മഡാകയുന്േറെ് സ്, മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുനെ 
കടലാസുകൾ സുംബന്ിച്ച കാര്യങ്ങൾ തടങ്ങിയവ 
ഇ-നിയേസഭയിലൂന്ട നടപെിലാക്കുനെത് സുംബന്ിച്ച് 
ധനകാര്യും, പാർലന്േറെറികാര്യും, മസ്റ്് ആഡി്് 
എനെീ വകപ്പുകളുോയുും എ.ജി. (ആഡി്് )ന്ല പ്രതി
നിധികളുോയുും ച്ർച്ച നടത്തുകയുണ്ായി.  

 സബ്ജക്് കമെി്ികളുന്ട സൂക്ഷ്മ പരിമശാധ
നയ്കായി വരുനെ ബില്ലുകളിമന്മലുള്ള നടപടികൾ 
സുംബന്ിച്ച ന്ോഡ്യൂളിന്റെ പ്രവർത്നും, ബന്
ന്പെട്ട  ഉമദ്യാഗസ്ന്ര കൂടി പന്ങ്ടുപെിച്ചു ന്കാണ്് 
പ്രദർശിപെിച്ചു.പദ്ധതി കാലയളവിൽ ഇലക്ടിക്ൽ 
സ് കീും തയ്യാറാക്കുനെതിനുും ഇ-നിയേസഭാ പദ്ധതി
മയാടനുബന്ിച്ച് നടത്തുനെ  ഇലക്ടിക്ൽ വർക്കു
കൾക്് അനുേതി ലഭ്യോക്കുനെതിനുും ഇലക്ടിക്ൽ 
ഇൻസ് ന്പക്മറ്്, പി.ഡബ്യു.ഡി.(ഇലക്ടിക്ൽ) 
വിഭാഗും എനെിവിടങ്ങളിന്ല ഉമദ്യാഗസ്ന്രയുും   
ULTS പ്രതിനിധികന്ളയുും ഉൾന്പെടുത്ി ഒരു മയാഗും 
സുംഘടിപെിച്ചു.

ഇ-നതിയമസഭ െദ്ധതതി : ഡവാറ്റവാ പസറെർ യവാഥവാർഥ്ര്യമവായതി

ആർ.ശ്ീജതിത്ക്
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അമിനിറ്ീസറ് അസിസറ്റ്ന്റുമാർക്കുള്ള
പരിശീലന പരിപാടി

മകരള നിയേസഭയുന്ട ന്സറെർ മഫാർ പാർലന്േറെറി സ്റഡീസ് ആൻഡ് 
ന്ട്രയിനിുംഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്ിന്ല 

അേിനി്ീസ് അസിസ്റന്റുോർക്ായി 2021 ന്ഫബ്രുവരി 23, 24 തീയതികളിൽ 
നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല 5-ഇ മകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ പരിശീലന പരിപാടി  
സുംഘടിപെിച്ചു. പരിപാടിയിൽ നിയേസഭാ ന്സക്ട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
നായർ ആമുഖ പ്രഭാഷണും നടത്ി. തടർനെ്  'അേിനി്ീസ് അസിസ്ററെ് വിഭാഗും 
ജീവനക്ാരുന്ട കർത്വ്യങ്ങളുും ചുേതലകളുും' എനെ വിഷയത്ിൽ മജായിറെ് 
ന്സക്ട്ടറി എസ്. അനിൽ വിശദോയ ക്ലാസ്് എടുത്തു. 

ഗെൺസമന്റ് സസക്രപ്്റിയറ്ിൽ പുതുതായി 
നിയമനം ലഭിച്ച അസിസറ്റ്ന്റുമാർ്റ് പരിശീലന 

പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു

മകരള നിയേസഭയുന്ട ന്സൻറർ മഫാർ പാർലന്േറെറി സ്റഡീസ് ആൻഡ് 
ന്ട്രയിനിുംഗിന്റെയുും ഇൻസ്റി്്യൂട്ട് ഓഫ് ോമനജ് ന്േറെ് ഇൻ ഗവൺന്േ

റെിന്റെയുും സുംയുക്താഭിമുഖ്യത്ിൽ, ഗവൺന്േറെ് ന്സക്മട്ടറിയ്ിൽ പുതതായി 
നിയേനും ലഭിച്ച അസിസ്റന്റുോർക്ായി ഒരു  പരിശീലന പരിപാടി 2021 ോർച്ച് 
1,2 തീയതികളിൽ നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല 5-ഇ മകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ 
സുംഘടിപെിച്ചു. പരിപാടിയിൽ നിയേസഭാ ന്സക്ട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ 
'ന്ലജിമസച്ചർ, എക് സിക്യൂട്ടീവ് ആറെക് ജുഡീഷ്യറി' എനെ വിഷയത്ിലുും സ്ീക്റുന്ട 
അഡീഷണൽ സപ്രവ്് ന്സക്ട്ടറി എസ്. രാേദാസൻ മപാ്ി  'നിയേസഭാ 
സേിതികളുും അവയുന്ട പ്രവർത്നങ്ങളുും'  എനെ വിഷയും സുംബന്ിച്ചുും അസി
സ്റന്റുോർക്്  ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി. ഉച്ചയ്ക് മശഷമുള്ള ന്സഷനിൽ സ് ന്പഷ്യൽ 
ന്സക്ട്ടറി ആർ. കിമഷാർകോർ 'ന്ലജിമസ്ീവ് മപ്രാസസ്്' എനെ വിഷയത്ിലുും 
സ്ീക്റുന്ട അഡീഷണൽ സപ്രവ്് ന്സക്ട്ടറി ആർ.എസ്. സമ്ാഷ് കോർ 
'മകരള നിയേസഭ പമവഴ് സ് ആൻഡ് പ്രിവിമലജസ് ' എനെ വിഷയത്ിലുും  ക്ലാ
ന്സ്ടുത്തു. രണ്ാും ദിവസന്ത് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ  ന്ഡപ്യൂട്ടി ന്സക്ട്ടറി  
ജി.പി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 'മേശപ്പുറത്് വയ്ക്കുനെ കടലാസ്സുകൾ' സുംബന്ിച്ചുും മജായിറെ് 
ന്സക്ട്ടറി എസ്.അനിൽ 'Question Hour and Assurances- LAIS and  AID' 
എനെ വിഷയത്ിലുും മജായിറെ് ന്സക്ട്ടറി സഖറിയ പി. സാമുവൽ 'മകരള 
നിയേസഭ ച്രിത്രവുും നാഴികക്ല്ലുകളുും' എനെ വിഷയത്ിലുും  ക്ലാസ്സുകൾ 
എടുത്തു. തടർനെ്  പരിശീലനത്ിന്നത്ിയ അസിസ്റന്റുോർ നിയേസഭാ ഹാൾ,  
നിയേസഭാ േ്യൂസിയും എനെിവ സന്ദർശിച്ചു. 

 അസിസറ്റ്ന്റുമാർ്ായുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ 
സരെയിനിംഗറ് പ്രോഗാം

നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്ിൽ പുതതായി നിയേനും ലഭിച്ച അസിസ്റന്റുോർക്ായി 
ഒരു ഇൻഡ്ൻ ന്ട്രയിനിുംഗ് മപ്രാഗ്രാും 2021 ന്ഫബ്രുവരി 25,26 തീയതികളിൽ 
നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല 5- ഇ മകാൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സുംഘടിപെിച്ചു. ആദ്യ 
ദിവസും സ്ീക്റുന്ട സപ്രവ്് ന്സക്ട്ടറി ് ി. േമനാഹരൻ നായർ നിയേസഭയുന്ട 
ച്ട്ടങ്ങളുും നടപടിക്േങ്ങളുും സുംബന്ിച്ചുും മജായിറെ് ന്സക്ട്ടറി ബി.ന്റജി 
നിയേസഭ സേിതികളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ  സുംബന്ിച്ചുും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു. 
രണ്ാും ദിവസും നിയേസഭാ മുൻ അഡീഷണൽ ന്സക്ട്ടറി എസ്. തളസീധരൻ 
ന്സക്മട്ടറിയ്് ഓഫീസ് ോനുവൽ സുംബന്ിച്ച് പരിശീലനും നൽകി. 

സർ്ിഫി്റ്റ് പ്കാഴറ് സറ് ൊചാ പരീക്ഷയും  
സമ്പർ് ക്ാസുകളും 

2020 വർഷന്ത് സർട്ടിഫിക്്് മകാഴ് സിന്റെ പരീ്യുോയി ബന്
ന്പെട്ട സവവ മവാസി 2021 ന്ഫബ്രുവരി 16, 18, 19 തീയതികളിൽ 

നിയേസഭാ സമുച്ചയത്ിന്ല വിവിധ മകാൺഫറൻസ് ഹാളുകളിലായി ഓൺസലൻ 
സുംവിധാനും മുമഖന സുംഘടിപെിച്ചു. നിയേസഭാ ന്സക്ട്ടറി എസ്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
നായർ, സ് ന്പഷ്യൽ ന്സക്ട്ടറി ആർ. കിമഷാർകോർ, അഡീഷണൽ ന്സക്ട്ടറി
ോരായ എും.ആർ േമഹശ്രി, കവിത ഉണ്ിത്ാൻ, മജായിറെ് ന്സക്ട്ടറിോരായ 
ബി. ന്റജി,  എസ്. അനിൽ, സഖറിയ പി സാമുവൽ, ഡി.ഡി.മഗാഡ്്ി, ന്ഡപ്യൂട്ടി 
ന്സക്ട്ടറി ജി. പി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ ആ്ിങ്ങൽ ഗവ. മകാമളജ് രാഷ്ട്രേീോുംസ വിഭാഗും 
അസിസ്ററെ് ന്പ്രാഫസർ ന്ക. പ്രദീപ് കോർ എനെിവർ ഉൾന്പെട്ട നാല് സവവ 
മവാസി മബാർഡുകളാണ് വാച്ാ പരീ് നടത്ിയത്.  വാച്ാ പരീ്യിൽ 
ഇരുന്നൂ്ി ഏഴ് പഠിതാക്ൾ പന്ങ്ടുത്തു.

 സർട്ടിഫിക്്് മകാഴ് സ് 2020 ബാച്ചിന്റെ (ഏഴാേത് ബാച്ച്) ഒനൊും ഘട്ട 
സ്ർക് ക്ലാസുകൾ തിരുവന്പുരത്് 2021 ന്ഫബ്രുവരി 13, 14 തീയതികളിലുും 
മകാഴിമക്ാട്ട് ന്ഫബ്രുവരി 27, 28 തീയതികളിലുും എറണാകളത്് ോർച്ച് 6, 7 
തീയതികളിലുും മകാവിഡ് ോനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സുംഘടിപെിച്ചു. സ്ർക് 
ക്ലാസുകൾ സകകാര്യും ന്ച്യ്യുനെതിന് റിമസാഴ് സ് മപഴ് സൺസ് ആയി നിയേസഭാ 
ന്സക്മട്ടറിയ്ിന്ല സ് ന്പഷ്യൽ ന്സക്ട്ടറി ആർ.കിമഷാർകോർ, മജായിറെ് ന്സ
ക്ട്ടറിോരായ ബി.ന്റജി, എസ്.അനിൽ, ന്ഡപ്യൂട്ടി ന്സക്ട്ടറി ജി.പി.ഉണ്ികൃഷ്ണൻ 
എനെിവരുും  കണ്ണൂർ യൂണിമവഴ് സി്ി കൺമട്രാളർ ഓഫ് എക് സാേിമനഷൻസ്, 
മഡാ.പി.ന്ജ.വിൻന്സന്റുോണ് നിമയാഗിക്ന്പെട്ടത്. വിവിധ മകന്ദ്രങ്ങളിലായി 
നൂ്ി ഇരുപതിമലന്റ പഠിതാക്ൾ സ്ർക് ക്ലാസുകളിൽ പന്ങ്ടുത്തു.

വലയതിൽ നതിന്നക്.. 

1968 പല സതംസ്വാന സർക്കവാർ                  
ഭവാഗ്ര്യക്റതി ടതിക്കറ്റക്  
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'പസൻട്ൽ ഹവാളതിൽ' അതതിഥതിയവായതി സ്ീക്കർ 
മകരള നിയേസഭാ സ്ീക്ർ പി.ശ്രീരാേകൃഷ്ണനുോയി നിയേസഭാുംഗും  മറാജി എും. മജാണുും പ്രശസ് ോധ്യേ 

പ്രവർത്കൻ അഭിലാഷ് മോഹനുും നടത്ിയ അഭിമുഖത്ിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ  

ലകരള നതിയമസഭവാ സ്ീക്കർ എന്ന നതിലയതിൽ 
കഴതിഞെ അഞ്ചു വർഷക്കവാലപത് 

പ്രവർത്നങ്ങപള സ്യതം എങ്ങപന വതിലയതിരു
ത്തുന്നു? പചയ്ത കവാര്ര്യങ്ങളതിൽ ചവാരതിതവാർത്്ര്യതം 
ഉലണ്വാ? പചയ്വാൻ കഴതിയവാത് കവാര്ര്യങ്ങളതിൽ 
വതിഷമതം ഉലണ്വാ?

ഞാൻ പ്രതീ്ിച്ചതും ല്്യും വച്ചതും വളന്ര 
പര്രാഗതോയ അഥവാ കൺന്വൻഷണലായ 
സ്ീക്ർഷിപെിന്ന ന്പാളിച്ചടുക്കുക എനെതായിരുന്നു. 
അത് എനിക്് ഉമദേശിച്ച രീതിയിൽ പൂർത്ീകരിക്ാൻ 
സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്ീക്ർഷിപെ് എന്നു പറയുനെത് സമൂഹ
ത്ിന്റെ എല്ലാ ച്ലനങ്ങളിൽ നിന്നുും ോറി അടഞ്ഞ 
മുറിയിൽ ഇരിക്കുനെ ഒരു ഏർപൊടല്ല. ഒരു പമ്, ക്ി
രാഷ്ട്രീയത്ിന്റെ സജീവതയിൽ പന്ങ്ടുക്ാൻ പാടില്ല 
എനെത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എനൊൽ, അങ്ങന്നയുള്ള 
ഒരു നിലപാട് സഭയിൽ സ്ീകരിക്കുമ്ാൾ കാര്യങ്ങൾ 
മുമനൊട്ടു ന്കാണ്ടു മപാകനെതിനു ബുദ്ധിമുട്ടാകും, പമ്, 
നമ്മുന്ട നാട്ടിൽ നടക്കുനെ ച്ലനങ്ങൾ, പ്രശ് നങ്ങൾ 
ഇതിന്നാന്ടല്ലാും മുഖും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുനെ ഒരു രീതി 
ഒട്ടുും ശരിയല്ല. ജനാധിപത്യത്ിൽ അധിഷ്ഠിതോയ 
ഒരു സഭയുന്ട പ്രാതിനിധ്യും വഹിക്കുനെ ഒരാൾക്് 
നാട്ടിൽ നടക്കുനെ വിഷയങ്ങമളാട് പ്രതികരണേില്ല 
എനെ് പറയുനെത് ശരിയല്ല. അതന്കാണ്് ഞാൻ 
പ്രതികരിക്കുും. േന്്ാരുകാര്യും, ജനാധിപത്യും എനെത് 
എല്ലാക്ാലത്തുും ഒരു മപാന്ല ആയിരിക്ില്ല. ഒരു 
മപാന്ല ആകകയുേില്ല. അത് ോറിന്ക്ാണ്ിരിക്കുും. 
ഇമപൊൾ തന്നെ മലാകത്ിന്റെ പല ഭാഗത്തുും പല 
രൂപത്ിലാണ് ജനാധിപത്യും നിലനിൽക്കുനെത്. 
ഉദാഹരണോയി സ് കാൻഡിമനവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 
ഇറെറാക്ീവ് പാർലന്േറെറി രീതിയാണ്. ജനങ്ങളുന്ട 
സമ്ാഷും വർദ്ധിപെിക്ാനുള്ള ഒരു മസാഷ്യൽ 
എഞ്ിനീയറിുംഗാണ് ന്പാളി്ിക് സ്. അതിനായി 
ജനാധിപത്യത്ിന് ന്ച്യ്യാനുള്ളത് പുതിയ പുതിയ 
വിതാനങ്ങൾ അമന്ഷിക്കുകയാണ്. ആ വിതാനങ്ങൾ 
കന്റ ഞാൻ അമന്ഷിച്ചിട്ടുണ്്. അതന്കാണ്ടുതന്നെ 
നിലവിൽ ഇല്ലാത് ഒരു കാര്യും ന്ച്യ്യുമ്ാൾ അത് 
പല തരത്ിൽ വ്യാഖ്യാനിക്ന്പെടാും. എനൊൽ ആ 
വ്യാഖ്യാനങ്ങളിന്ലാന്നുും എനിക്് വിഷേും മതാനെിയിട്ടില്ല. 

പ്രതതിെക്ത്തിപറെ അവകവാശങ്ങൾ സതംരക്തിക്ക, 
ഗവൺപമറെതിപറെ ബതിസതിനസ്ക് മുലന്നവാട്ടുപകവാണ്ടു
ലെവാകുക എന്നുള്ളതവാണക് സ്ീക്കറുപട പ്രധവാനപപ്ട്ട 
ഉത്രവവാദതിത്തം. അപതവാരു വലതിയ ചവാലഞ്തിതംഗക് 
ടവാസക് കുതം ആണക്. ഈ രണ്ടു കവാര്ര്യങ്ങളുതം പൂർണ്മവായതം 
ബവാലൻസക് പചയ്വാൻ സവാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക് എന്നക് അങ്ങയ്കക് 
െറയവാൻ കഴതിയലമവാ?

സ്ീക്റുന്ട നിഷ്പ്ത എന്നു പറയുനെത് സഭയിലാണ്. 
പ്രതിപ്ത്ിന്റെ ശബ്ദും ഉയരാനുള്ള അവസരും 
ഒരുക്കുക എനെതാണ് സ്ീക്റുന്ട ഏ്വുും പ്രധാനന്പെട്ട 
കർത്വ്യും. അതിമനാന്ടാപെും ഭരണപ്ത്ിന് 
അവരുന്ട ബിസിനസ്് നടത്ിന്ക്ാണ്ടുമപാകാനുള്ള 
സൗകര്യും ഒരുക്ിന്ക്ാടുക്കുകയുും ന്ച്യ്യുന്നു. പ്രതിപ
്ത്ിന്റെ ശബ്ദും എത്ര വലുതായാലുും ന്ച്റുതായാലുും 
സഭയിൽ ഉയരുമ്ാൾ തടസ്ന്പെടുത്തുനെ രീതി 
ന്പാതമവ ഞാൻ സ്ീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിപ്മനതാവിന് 
എമപൊൾ മവണന്േങ്ിലുും സുംസാരിക്ാനുള്ള അവസരും 
ഉണ്ാക്ിന്ക്ാടുക്കുന്നു. ശ്ര ീ.ഒ.രാജമഗാപാൽ, ശ്ര ീ.പി.സി.
മജാർജ് എനെീ അുംഗങ്ങൾക്കുും ഒരിക്ലുും അവസരും 
നിമഷധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിപ്ന്ത് തേസ് കരിക്ാൻ 
ഞാൻ ഒരിക്ലുും ശ്രേിച്ചിട്ടില്ല. എനൊൽ, പ്രമത്യക 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ച്ില നിലപാടുകൾ സ്ീകരിമക്ണ്ി
വനെിട്ടുണ്ാകാും. തികച്ചുും രാഷ്ട്രീയ മപ്രരിതോയിട്ടുള്ള 
പ്രതിപ്ത്ിന്റെ നിലപാടുകമളാട് ച്ട്ടങ്ങളുും കീഴ് 
വഴക്ങ്ങളുും അനുസരിച്ച് മയാജിച്ചു നിൽക്ാൻ 
പ്ാത് സാഹച്ര്യും സുംജാതോകമ്ാഴാണ് അത്.

പചയർ നതിഷ്പക്മവാപണന്നുള്ളതവാണക് സങ്കൽെതം. 
അലതവാപടവാപ്തം തപന്ന ഒരു രവാഷ്ട്രീയ െവാർട്ടതിയപട 
പ്രതതിനതിധതിയമവാണക് സ്ീക്കർ. ഇതു തമ്മതിൽ ബവാലൻസക് 
പചയ്യുമ്വാൾ പ്രശക് നതം വന്നതിട്ടുലണ്വാ ?

അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യും ഇല്ല. ഉദാഹരണത്ിന് 
ഭരണപ്ും എന്തു പറയുന്നു എനെത് എന്റെ ോ്ർ 
ഓഫ് കൺമസൺ അല്ല. പ്രതിപ്ത്ിന് എന്തുും 
പറയാും. പ്രതിപ്ും എന്തുപറയുമ്ാഴുും സ്ീക്ർ 
തടസ്ന്പെടുത്തുനെില്ല എനൊണ് ഭരണപ്ത്ിന്റെ 
പരാതി. പ്രതിപ്ത്ിന് പറയാനുള്ളത് സഭയിൽ 
ഉയരാതിരിക്ാനുള്ള സേീപനും ഞാൻ ഒരിക്ലുും 
സ്ീകരിച്ചിട്ടില്ല. േന്്ാരുകാര്യും, നമെൾ നിലപാടുകൾ 

എടുമക്ണ്ത് എമപൊഴുും പ്രശ് നങ്ങൾ വരുമ്ാഴാണ്. 
ഉദാഹരണത്ിന് റൂളിുംഗുകൾ, എന്റെ റൂളിുംഗുകളിൽ 
75 ശതോനവുും ഭരണപ്ത്ിന്നതിരാണ്. 
അടുത്കാലത്്, കിഫ്ബിയുോയി ബന്ന്പെട്ട് 
ഉണ്ായ വിവാദത്ിൽ, കിഫ്ബിയുന്ട വരവു ന്ച്ലവ് 
കണക്കുകൾ നിർബന്ോയിട്ടുും സഭയുന്ട മേശപ്പുറത്തു 
വയ്കണന്േന്നുള്ളത് എന്റെ റൂളിുംഗാണ്. അതമപാന്ല, 
മച്ാദ്യങ്ങൾക്് കൃത്യോയ തീയതിയിൽ ഉത്രങ്ങൾ 
ലഭ്യോക്ണന്േനെ റൂളിുംഗ്. ഗവൺന്േറെ് നിയേങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ിയിട്ട് ച്ട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്ിയിരുനെില്ല. ച്ട്ടങ്ങൾ 
ഇല്ലാത്തന്കാണ്് ഈ നിയേങ്ങന്ളല്ലാും മൃതപ്രായ
ോയിക്ിടക്കുകയായിരുന്നു. അതന്കാണ്്, കട്ട് ഓഫ് 
മഡ്ിനുള്ളിൽ ച്ട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്ണന്േനെ് റൂളിുംഗ് 
പുറന്പെടുവിച്ചു. ഇങ്ങന്ന വളന്ര പ്രത്യ്ോയിട്ട് 
പ്രതിപ്ും ഉനെയിച്ച കാര്യങ്ങമളാന്ടല്ലാും മച്ർന്നു
നിന്നുന്കാണ്ടുള്ള റൂളിുംഗുകളാണ് പുറന്പെടുവിച്ചിട്ടു

ള്ളത്. സ്ാഭാവികോയുും അത് ഭരണപ്ത്ിന് 
അസ്സ്തകൾ ഉണ്ാക്ിയിട്ടുണ്ാവാും. 

പ്രതതിെക്ത്തിപറെ പ്രതതിലഷധത്വാൽ കലുഷതിതമവാ
കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളതിൽ എലപ്വാപഴങ്കതിലുതം സ്ീക്കറുപട 
ഉള്ളതിൽ ഉള്ള െവാർട്ടതിക്കവാരനക് പ്രതതികരതിക്കണപമന്നക് 
ലതവാന്നതിയതിട്ടുലണ്വാ ?

നിങ്ങന്ളമപൊലുള്ള ആളുകൾക്് ച്ിലമപൊൾ അങ്ങന്ന 
മതാന്നുന്നുണ്ാവാും. പ്രതിപ് നിരയിലിരുനെ് 
ശക്തോയ മപാരാട്ടും നയിച്ചിട്ട് ന്പന്ട്ടനെ് സ്ീക്ർ 
പദവിയിൽ എത്തു്ാൾ ഒരു പാർട്ടിക്ാരന്നനെ 
നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുും എനെ മതാനെൽ. പമ് 
എനിക്് ഒരിക്ലുും അങ്ങനന്ത് ഒരു മതാനെൽ 
ഉണ്ായിട്ടില്ല. 

വവാക്കളതിൽ കർക്കശക്കവാരനവാണക് മുഖ്ര്യമന്തതി. 
അലദേഹതം െവാർട്ടതിയപട ഏറ്റവതം പ്രധവാനപപ്ട്ട 
ലനതവാവമവാണക്. ചതില സന്ദർഭങ്ങളതിൽ മുഖ്ര്യമന്തതി
പയയതം സ്ീക്കർക്കക് നതിയന്തതിലക്കണ്തി വരുതം അലപ്വാൾ 
അക്കവാര്ര്യത്തിൽ ഒരു ചവാഞ്ല്ര്യതം ഉണ്വായതിട്ടുലണ്വാ 
മനസ്തിൽ ?

ച്ിലമപൊൾ പ്രതിപ്ും അങ്ങന്ന ച്ി്ിക്കുന്നുണ്ാവാും. 
എനൊൽ, ഏന്താരു കാര്യത്ിലുും മുഖ്യേന്തിന്യ 
കൺവിൻസ് ന്ച്യ്യുകയാണ് ഞാൻ ന്ച്യ്തിട്ടുള്ളത്. 
ഏന്താരു കാര്യത്ിലുും ഒരു നിലപാട് സ്ീകരിക്കു
മ്ാൾ അത് അമദേഹന്ത് കൺവിൻസ് ന്ച്യ്യാൻ 
എനിക്് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. അതന്കാണ്ടുതന്നെ അമദേഹ
ത്ിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുും ഒരു പ്രശ് നും ഉണ്ായിട്ടില്ല. 
സഭ നിർത്ിവയ്ക്കുനെതോയി ബന്ന്പെട്ട കാര്യും, 
സഭാ നടപടികളുോയി ബന്ന്പെട്ട് പ്രതിപ്ും 
ഉനെയിക്കുനെ പ്രശ് നങ്ങളിൽ നിലപാട് സ്ീകരിക്കുനെ 

കാര്യും, റൂളിുംഗുകൾ എനെിവന്യല്ലാും ഒരു പ്രശ് നും 
ഉണ്ായിട്ടുന്ണ്നെ് എനിക്് മതാന്നുനെില്ല. 

െരതിചയ സമ്ന്നരവായ അതംഗങ്ങൾ ക്രമപ്രശക് നതം 
ഉന്നയതിക്ലമ്വാൾ ആശയക്ഴപ്തം ഉണ്വായതിട്ടുലണ്വാ?

എനിക്് ആദ്യും ആശങ്യുണ്ായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്് 
േനസ്ിലായി 'ഇ്് ഈസ് എ ന്ഗയിും ഓഫ് സടും' 
അതമപാന്ല ക്േപ്രശ് നും പലമപൊഴുും അുംഗങ്ങൾ 
ഉപമയാഗിക്കുനെത് എതിരാളിയുന്ട ആക്േണത്ിന്റെ 
മൂർച്ച കറയ്കാനാണ്.

നതിയമസഭവാ നടെടതിക്രമങ്ങളുതം പ്രവർത്നങ്ങളു
പമവാപക്ക കൂടതൽ ജനങ്ങളതിലലപക്കത്തിക്കവാനുള്ള 
ശ്മതം തവാങ്കൾ നടത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്രലത്ര്യകതിച്ചക് 
'പെസ്തിവൽ ഓൺ പഡലമവാക്രസതി' ലെവാലുള്ള 

െരതിെവാടതികപളവാപക്ക സതംഘടതിപ്തിച്ചക് കൂടതൽ 
യവജനങ്ങപള ഇതുമവായതി ബന്പപ്ടത്വാനുള്ള 
ഒരു ശ്മതം തവാങ്കൾ നടത്തിയതിട്ടുണ്ക്. അതതിനക് ഞവാൻ 
തവാങ്കപള അഭതിനന്ദതിക്കയവാണക്. എന്വായതിരുന്നു 
അതതിപറെ ഒരു അനുഭവതം ?

മുൻമപ പറക്കുനെ പ്ി എനെ സി.രാധാകൃഷ്ണന്റെ 
ഒരു മനാവലുണ്്. മുൻമപ പറക്കുമ്ാൾ വഴി 
ഉണ്ാവില്ല. ച്ില മേഘങ്ങളിൽ തട്ടിത്ടഞ്ഞ് താന്ഴ 
വീന്ണന്നുവരുും. പമ്, മുൻമപ പറന്നു എനെതാണ് 
കാര്യും. മകരള നിയേസഭ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ി
നിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പുതിയ രീതികൾ 
സ്ീകരിച്ചു. ഒനൊേതായി, ഒരു മഭദഗതി ന്കാടുക്ണ
ന്േങ്ിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്് എും.എൽ.എ.ന്യ 
മപായിക്ണ്് മബാധ്യന്പെടുത്ിയാൽ ോത്രമേ സാധി
ക്കുോയിരുന്നുള്ളൂ. എനൊൽ, ഇ്്യയിൽ ആദ്യോയി 
ഒരു നിയേും പബ്ിക് മഡാകയുന്േറൊയി ഗസ്ിൽ 
പബ്ിഷ് ന്ച്യ്താൽ ഏത സാധാരണക്ാരനുും അതിൽ 
മഭദഗതി ന്കാടുക്ാവുനെ സുംവിധാനും ന്കാണ്ടുവന്നു. 
രണ്ാേതായി, നമെൾ പാസ്ാക്ിയ നിയേങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾക്് ഗുണകരോമയാ എനെ് അറിയുനെതി
നുള്ള 'ഇുംപാക്് സ്റഡി' ആരുംഭിച്ചു. ആ രീതിയിൽ 
16 ഓളും ഗ്രന്ങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ായി. 
അതമപാന്ല, 'ന്ഫസ്റിവൽ ഓഫ് ന്ഡമോക്സിയാമണാ 
' 'ന്ഫസ്റിവൽ ഓൺ ന്ഡമോക്സിയാമണാ' എന്നുള്ള 
ച്ർച്ച വന്നു. ഞാൻ ന്ഫസ്റിവൽ 'ഓൺ' ന്ഡമോ
ക്സിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. 'ഓഫ് ' എനെ് പറയുനെത് 
മപായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുനെതാണ്. 'ഓൺ' എന്നു 
പറയുനെത് ഭാവിയിൽ നമുക്് എന്തു ന്ച്യ്യാൻ പറ്റുും 
എനെതാണ്. അങ്ങന്നയുള്ള പരിമശാധനയിലാണ് 
പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുന്ട നാഷണൽ 
മകാൺഫറൻസ് നടത്ിയത്. അതിന്റെ ഭാഗോയി 
ട്രിവാൻഡ്ും ഡിക്ലമറഷൻ ന്കാണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.



\w. 02/G{]nÂ 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

11

രക്തസവാക്തിദതിനലത്വാടനുബന്തിച്ചക് പഡെയൂട്ടതി സ്ീക്കർ വതി.ശശതി 
നതിയമസഭവാ സമുച്ചയത്തിപല ഗവാന്തിപ്രതതിമയതിൽ പുഷ്പവാർച്ചന നടത്തുന്നു 

ചതിത്ജവാലകതം

ലെവാണ്തിലച്ചരതിയതിപല ഫ്രഞ്ക് ലകവാൺസൽ ജനറൽ ലതിപസ റ്റവാൽലബവാറ്റക് ബപറയപട 
ലനത്ര്യത്ത്തിലുള്ള പ്രതതിനതിധതി സതംഘതം നടത്തിയ നതിയമസഭവാ സന്ദർശനതം

വതിരമതിച്ച ജീവനക്കവാർ നതിയമസഭവാ പസക്രട്ടറതി, സക് പെഷ്ര്യൽ പസക്രട്ടറതി, സ്ീക്കറുപട പ്പ്രവറ്റക് പസക്രട്ടറതി, ഹൗസക് കീപ്ീതംഗക് ലജവായതിറെക് പസക്രട്ടറതി എന്നതിവലരവാപടവാപ്തം

ഹരതിയവാന ടൂറതിസവതം െവാർലപമറെറതി കവാര്ര്യവതം വകുപ്ക് മന്തതി
 കൻവവാർെവാൽ നതിയമസഭ സന്ദർശതിച്ചലപ്വാൾ

സതി.എ.കുര്ര്യൻ മുൻ ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ

മുൻ ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്റുും മുതിർനെ സി.പി.ഐ. മനതാവുോയിരുനെ സി.എ.കര്യൻ (88) 
അ്രിച്ചു. ോർച്ച് 20 ന് മൂനൊറിലായിരുന്നു അ്്യും. മകാട്ടയും ജില്ലയിന്ല പുതപെള്ളിയിൽ 

ജനിച്ച സി.എ.കര്യൻ ബിരുദ മകാഴ് സിന് പഠിക്ന്വ ബാങ്് ഉമദ്യാഗസ്നാന്യങ്ിലുും 1960 ൽ 
സജീവരാഷ്ട്രീയപ്രമവശനത്ിന് മുമനൊടിയായി മജാലി ഉമപ്ിച്ച് മട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്

നങ്ങളിൽ ഏർന്പെട്ടു.1977 ൽ പീരുമേട് നിമയാജകേണ്ഡലന്ത് 
പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഞ്ാും മകരള നിയേസഭയിമലയ്ക് ആദ്യോയി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ടു. തടർനെ് ആറാും മകരള നിയേസഭയിലുും 
(1980-82) പത്ാും മകരള നിയേസഭയിലുും (1996 -2001) ഇമത 
േണ്ഡലന്ത് പ്രതിനിധീകരിച്ചു. പത്ാും മകരള നിയേസഭയിൽ 
ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്റായിരുന്നു(17.07.1996-16.05.2001). 
    ടീ മബാർഡ് അുംഗും;സി.പി.ഐ നാഷണൽ കൺമട്രാൾ 
കമെീഷൻ അുംഗും, സുംസ്ാന എക് സിക്യൂട്ടീവ് അുംഗും; 
എ.ഐ.്ി.യു.സി. മദശീയ കൗൺസിൽ അുംഗും, അഖിമല്്യാ 
സവസ് പ്രസിഡറെ് ; ആൾ ഇൻഡ്യ ലോമറെഷൻ വർമക്ഴ് സ് 
ന്ഫഡമറഷൻ സുംസ്ാന പ്രസിഡറെ്, ജനറൽന്സക്ട്ടറി; 
മദവികളും എമസ്റ്് വർമക്ഴ് സ് യൂണിയൻ സുംസ്ാന ജനറൽ 
ന്സക്ട്ടറി,പ്രസിഡറെ് എനെീ നിലകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഭാര്യ തങ്മെ, മൂനെ് േക്ൾ ഉണ്്.

ലവർെവാടക്  
ബതി.രവാഘവൻ മുൻ എും.എൽ.എ.

മുൻ എും.എൽ.എ.യുും സി.പി.ഐ.(എും) സുംസ്ാന കമെി്ി അുംഗവുോയ 
ബി. രാഘവൻ (69) ന്ഫബ്രുവരി 23 ന്  അ്രിച്ചു. പട്ടികജാതി പട്ടിക

വർഗ്ഗ മകാർപെമറഷൻ ന്ച്യർോനായിരുന്നു. ന്നടുവത്തൂർ പട്ടികജാതി 
സുംവരണ േണ്ഡലത്ിൽ നിന്നുും എട്ടാും മകരള നിയേസഭയിമലക്് 
1987 ൽ ആദ്യോയി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ടു. തടർനെ് ഒൻപതാും മകരള 

നിയേസഭയിലുും (1991-1996) പന്തണ്ാും 
മകരള നിയേസഭയിലുും (2006-2011) 
അമത േണ്ഡലത്ിൽ നിന്നുും വിജയിച്ചു. 
1989-1991 കാലഘട്ടത്ിൽ പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗ മ്േും സുംബന്ിച്ച 
നിയേസഭാ സേിതിയുന്ട ന്ച്യർോനാ
യിരുന്നു. കസാ്് സിൻഡിമക്്് അുംഗും, 
സി.പി.ഐ.(എും) ന്കാല്ലും ജില്ലാ കമെി്ി 
അുംഗും, ന്കാട്ടാരക്ര പഞ്ായത്് സവസ് 
പ്രസിഡറെ്, ന്ക.എസ്.ന്ക.്ി.യു. ന്കാല്ലും 
ജില്ലാ ന്സക്ട്ടറി, സുംസ്ാന പ്രസിഡറെ് 
എനെീ നിലകളിൽ പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഭാര്യ 
മരണുക. രണ്് േക്ളുണ്്. 
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സുംസ്ാനത്് വ്യവസായ വാണിജ്യ വകപെിന് കീഴിൽ 14 ജില്ലക
ളിലായി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്ാർക്ായി ആരുംഭിച്ച് 

നടപെിലാക്ിയിട്ടുള്ള വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ നിരവധി പ്രതിസന്ികൾ 
മനരിടുനെതായുും േിക് യൂണിറ്റുകളുും പൂർണ് മതാതിൽ പ്രവർത്ിക്കുനെിന്ല്ലന്നുും 
മകരള നിയേസഭയിന്ല പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗമ്േും സുംബന്ിച്ച 
സേിതി കന്ണ്ത്ി. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ായി തടങ്ങിയ 
വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുന്ട പ്രവർത്നും സുംബന്ിച്ച് സേിതി നടത്ിയ 
പഠനത്ിന്റെയുും, തിരുവന്പുരും ജില്ലയിന്ല േൺവിള, മതാനെയ്കൽ, 
ന്കാച്ചുമവളി എനെിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്ിക്കുനെ വ്യവസായ വികസന 
മലോട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ച് നടത്ിയ വിവരമശഖരണത്ിന്റെയുും അടി
സ്ാനത്ിൽ എത്ിമച്ചർനെ നിഗേനങ്ങളുും ശിപാർശകളുും അടങ്ങുനെ 
സേിതി (2019-21)യുന്ട 9 ാേത് റിമപൊർട്ട് 2021 ജനുവരി    20 ന് സഭയിൽ 
സേർപെിച്ചു.

 വ്യവസായ വകപെിന് കീഴിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ായി 
സുംവരണും ന്ച്യ്തിട്ടുള്ള വ്യവസായ ന്ഷഡുകൾ പ്രധാനോയുും ന്കാച്ചുമവളി, 
േൺവിള, മതാനെയ്കൽ എനെിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്ിക്കുനെത്. ഇവയുന്ട 

സുംര്ണത്ിനുും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നടത്ിപെിനുും ഉതകനെ 
ശിപാർശകൾ റിമപൊർട്ടിൽ ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്്. േൺവിളയിന്ല വ്യവസായ 
മലോട്ടിൽ ചുറ്റുേതിൽ നിർമെിക്കുനെതിനുും മഗ്് സ്ാപിച്ച് സുംര്ിക്കുനെതി
നുോയി വ്യവസായ വകപ്പുും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകപ്പുും 
കൂട്ടായ തീരുോനങ്ങൾ സകന്ക്ാള്ളണും, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മലോട്ടിന്റെ 
സ്ല കമയ്യ്ും തടഞ്ഞ് സുംരുംഭകർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്ണും, 
വ്യവസായ യൂണി്ിൽ ന്പാതമടായ് ന്ലറ്റുകൾ നിർമെിക്കുനെതിനായി 

അടിയ്ര നടപടി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകപെ്  സ്ീകരി
ക്ണും, വ്യവസായ മലോട്ടിനകന്ത് മറാഡ് ടാർ ന്ച്യ്യുനെതിനുള്ള നടപടി 
സ്ീകരിക്ണും, വ്യവസായ മലോട്ടിൽ ന്തരുവു വിളക്കുകൾ സ്ാപിക്ണും 
എനെീ ശിപാർശകളുും റിമപൊർട്ടിലുണ്്.

 മവളി വ്യവസായ വികസന ഏരിയയിൽ മറാഡിന്റെയുും കടിന്വ
ളളത്ിന്റെയുും പ്രശ് നും പരിഹരിക്കുനെതിനുളള അടിയ്ര നടപടി 
സ്ീകരിക്ണും, വ്യവസായ വകപ്പുും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
വകപ്പുും മച്ർനെ് േികച്ച രീതിയിലുളള മോഡൽ മപ്രാജക്് തയ്യാറാക്ി 
ഭാവിയിൽ ഒരു ോതൃകാ സമുച്ചയമുണ്ാക്ാൻ ആവശ്യോയ നടപടികൾ 
സ്ീകരിക്ണും, രണ്് ഏക്ർ സ്ലത്് പ്രവർത്ിച്ചുവരുനെ മതാനെയ്കലിന്ല 
വ്യവസായ എമസ്റ്ിൽ സ്യുംന്താഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾക്ാവശ്യോയ ഭൗതിക 
സാഹച്ര്യും സർക്ാർ ഒരുക്ി നൽകണും, ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്ന 
മൂലധനും വ്യവസായ വകപെ് അനുവദിക്കുകമയാ സബ് സിഡിമയാടു കൂടിയ 
വായ്പ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുും അനുവദിക്കുനെതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ീക
രിക്കുകമയാ ന്ച്യ്യണും, വ്യവസായ എമസ്റ്ിൽ കമയ്യ്ും ഒഴിവാക്ാനുും 
സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുന്ട അതിക്േും തടയുനെതിനുും ചുറ്റുേതിൽ ന്കട്ടി സുംര്ി
ക്ണും, യൂണിറ്റുകളിന്ല ഉത്പനെങ്ങൾ വി്ഴിക്കുനെതിനായി എമസ്റ്ിന്ല 
ന്സാസസ്ിക്കു സകോറിയിരുനെ ച്ന്ദ്രേുംഗലന്ത് ഔട്ട് ന്ല്് സ്കാര്യ 
ആവശ്യങ്ങൾക്് വിനിമയാഗിക്കുനെത് തടയണും എനെീ ശിപാർശകളുും 
റിമപൊർട്ടിൽ ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 

 പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദായത്ിന്ല വിദ്യാസ്നെരായ യുവതലമുറ 
പുതിയ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുനെതിനാവശ്യോയ നടപടികൾ വ്യവസായും, 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനും എനെീ വകപ്പുകൾ സുംയുക്തോയി 
സ്ീകരിക്ണും, വ്യവസായ മകന്ദ്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കുനെതിനായി യൂണി്് 
പ്രതിനിധികളുോയി മയാഗും മച്ർനെ് ഒരു രൂപമരഖ തയ്യാറാക്ണും, 
വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുന്ട പുനുഃരുദ്ധാരണത്ിനായി വ്യവസായ വകപെ് 
ഒരു പാമക്ജ് തയ്യാറാക്ണും, ആധുനിക കാലഘട്ടത്ിനനുസരിച്ച് ോറി 
വരുനെ വ്യവസായ സാധ്യതകൾ പ്രമയാജനന്പെടുത്ിന്ക്ാണ്് വ്യവസായ 
വകപെിന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ തമദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിന്ല ജന
പ്രതിനിധികൾ േ്് വിവിധ വകപ്പുകൾ എനെിവരുോയി ച്ർച്ച നടത്ി 
പുനരുജ്ജീവന പാമക്ജ് തയ്യാറാക്കുനെതിന് നടപടി സ്ീകരിക്ണും 
തടങ്ങിയ ശിപാർശകളുും സേിതി മുമനൊട്ട് വയ്ക്കുന്നു.

 ബി.സത്യൻ, എും.എൽ.എ. അധ്യ്നായ സേിതിയിൽ സാോജികരായ 
സി.ന്ക.ആശ, എൻ.എ.ന്നല്ലിക്കുനെ്, വി.പി.സജീന്ദ്രൻ, പുരുഷൻ കടലുണ്ി, 
ന്ക.യു.ജനീഷ് കോർ, ഒ.ആർ.മകളു, യു.ആർ.പ്രദീപ്, മറാഷി അഗസ്റിൻ, 
ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ, ച്ി്യും മഗാപകോർ എനെിവർ അുംഗങ്ങളാണ്.

സുംസ്ാന നിയേസഭകളിന്ല ഓമരാ അുംഗവുും സഭയിന്ല തന്റെ 
സ്ാനും സ്ീകരിക്കുനെതിന് മു്് ഗവർണറുന്ടമയാ അമദേഹും 

അതിമലക്് നിയേിക്കുനെ ആളുമടമയാ മു്ാന്ക ഭരണഘടനയിന്ല മൂനൊും 
പട്ടികയിൽ അതിനുമവണ്ി ന്കാടുത്ിട്ടുള്ള ഫാറും അനുസരിച്ച് ഒരു ശപഥും 
അഥവാ പ്രതിജ് ന്ച്യ്ത് ഒപെ് വയ് മക്ണ്താണ് (അനുമഛേദും 188). ആദ്യ 
സമമെളനത്ിന് മശഷും സഭ സ്ീക്ന്റ ന്തരന്ഞ്ഞടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഗവർണർ സ്ീക്ന്റ ഇതിമലക്ായി നിയേിക്കുന്നു. എനൊൽ നിയേസഭയിമലക്് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട അുംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരോയി സത്യപ്രതിജ് 
ന്ച്യ്ത് സഭാുംഗത്ും സ്ീകരിക്ാത്തായ സുംഭവും ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
അഞ്ാും പശ്ിേ ബുംഗാൾ നിയേസഭയിമലക്് 1972 ോർച്ച് 11-ന് നടനെ ന്പാത 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിന് മശഷും വിജയിച്ച 14 അുംഗങ്ങൾ സഭാുംഗോയി ശപഥും 
അഥവാ പ്രതിജ് ന്ച്യ്ത് ഒപെ് വയ്ക്കുകയുണ്ായില്ല. ആ ന്പാതന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ 
കൃത്രിേും നടന്നുന്വനെ കാരണും പറഞ്ഞാണ് അുംഗങ്ങൾ ഇങ്ങന്ന ന്ച്യ്തത്. 
1977 ൽ സഭയുന്ട കാലാവധി തീരുനെതവന്രയുും ഈ അുംഗങ്ങൾ സഭാ 
നടപടികളിൽ പന്ങ്ടുക്കുകയുണ്ായില്ല. ഇത്രത്ിൽ സത്യപ്രതിജ്/
ശപഥും ന്ച്യ്യാത് അുംഗങ്ങൾക്് സഭാുംഗത്ും നഷ്ന്പെടുമോ? ഇന്ല്ലങ്ിൽ 
എന്തുന്കാണ്്? എനെ ഒരു മച്ാദ്യും സ്ാഭാവികോണ്.

 സഭയിന്ല സ്ാനും ഒഴിവാക്കുനെതിന്ന സുംബന്ിച്ച്  (vacation of 
seats) പ്രതിപാദിക്കുനെ ഭരണഘടനയുന്ട  അനുമഛേദും 190 ൽ സഭാുംഗോയി 
പ്രതിജ്/ശപഥും ന്ച്യ്യാത് അുംഗത്ിന്റെ സ്ാനും ഒഴിവ് വനെതായി 
കണക്ാക്ണന്േനെ് പ്രമത്യകും പരാേർശിച്ചിട്ടില്ല. എനൊൽ അവധിക്് 
അമപ്ിക്ാന്ത അറുപത് ദിവസത്ിൽ കൂടുതൽ  ദിവസും സഭാ നടപ
ടികളിൽ ഹാജരാകാത് അുംഗത്ിന്റെ സഭയിന്ല സ്ാനും ഒഴിവ് വനെതായി 
സഭയ്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള അധികാരും അനുമഛേദും 190(4) നൽകന്നുണ്്. 
ഇത് സുംബന്ിച്ച് േദ്ധ്യപ്രമദശ് സഹമക്ാടതിയുന്ട ഒരു വിധിന്യായത്ിൽ 
ഇങ്ങന്ന പറയുന്നു (Anand Bihari Mishra V. Ram Sahay (AIR 1952MB31)):

'Where a member does not take his oath and consequently does 
not take his  seat for a period of sixty days or more in the House of 

the Legislature of which he is a member he is liable to have his seat 
declared vacated under Article 190(4). Thus the penalty for not taking 
the oath is not directly the loss of a Member's seat in the House and 
a Member who does not take his oath does not ipso facto lose his 
seat and forfeit his membership. Such loss of seat and forfeiture 
of membership are consequences to which he will be liable  if the 
House takes action under Article190(4) on the ground of his absence 
from the meetings of the House for a period of 60 days or more'

 അനുമഛേദും 190(4) നൽകനെ അധികാരും അഞ്ാും പശ്ിേ ബുംഗാൾ  
നിയേസഭ വിനിമയാഗിച്ചില്ല.  അതന്കാണ്ാണ് പതിനാല് നിയേസഭാ 
േണ്ഡലങ്ങൾ ആ സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്ന്പെടാന്ത മപായത്. 

 ഭരണഘടന നിയേസഭകൾക്് നൽകനെ പ്രമത്യക അവകാശന്ത്യാണ് 
ഈ സുംഭവും സൂച്ിപെിക്കുനെത്. ജനങ്ങളുന്ട ഇുംഗിതത്ിനനുസരിച്ച് തന്റെ 
േണ്ഡലന്ത് സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്ണമോ മവണ്മയാ എനെ് തീരു
ോനിക്കുവാനുള്ള സ്ാത്്യും ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട സഭാുംഗത്ിനുും അത് 
വകന്വച്ച് നൽകണമോ എനെ വിശിഷ്ാധികാരും സഭയ്ക്കുും ഭരണഘടന 
നൽകന്നുണ്്. പശ്ിേ ബുംഗാളിമലതിന് സോനേന്ല്ലങ്ിലുും രാജ്യസഭയിലുും 
ഇതിമനാട് മച്ർത്തുവയ്കാവുനെ സുംഭവങ്ങളുണ്ായിട്ടുണ്്. 1976 ൽ രാജ്യ
സഭയിമലക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട എൽ.ന്ക. അദ്ാനിയുും എസ്.എസ്. 
ഭണ്ഡാരിയുും 1976 ഏപ്രിൽ 3 ന് അവരുന്ട രാജ്യസഭാുംഗും എനെ നിലയിലുള്ള 
കാലാവധി ആരുംഭിച്ചുന്വങ്ിലുും 1977 ന്ഫബ്രുവരി 28ന് ോത്രോണ്  പ്രതിജ് 
ന്ച്ാല്ലിയത്. ഈ കാലതാേസും സുംബന്ിച്ച് അുംഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞമപൊൾ 
ന്ഡപ്യൂട്ടി ന്ച്യർോൻ യാന്താരു പരാേർശവുും നടത്ിയില്ല. (RS. Debates 
28.2.1977.C.3) 

തയ്വാറവാക്കതിയതക് : സജു എസക്., 
ന്സ്ൻ ഓഫീസർ. 

പട്ികജാതി പട്ികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുന്െ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്കക്                     
പുതുജപീവൻ നൽകാൻ നിർകദേശങ്ങളുമായി നിയമസഭാ സമിതി 

സമതിതതി റതിലപ്വാർട്ടക്

ന്തരന്ഞെടുക്കന്പെട്ടു, പകഷേ എം.എൽ.എ. ആയില്ല!
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ഒൻപതാും മകരള നിയേസഭയിമലയ്ക് 
എടക്ാട് നിമയാജക േണ്ഡലത്ിൽ നടനെ 

ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് രണ്ടു ജനപ്രതിനിധികളുന്ട 
മൂനെ് സത്യപ്രതിജ്കൾക്് നിദാനോയത് 
മകരള നിയേസഭാ ച്രിത്രത്ിൽ അപൂർവ്വത  
ന്കാണ്് ആദ്യന്േനെ ഇടും മനടി. 1991 ജൂൺ 
12 ന് നടനെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ എടക്ാട് 
നിമയാജകേണ്ഡലത്ിൽ നിനെ് ഇടതപ് 
ജനാധിപത്യമുനെണിയിന്ല ഒ.ഭരതൻ 54965  
മവാട്ടുകൾ മനടി വിജയിച്ചമപൊൾ ഇ്്യൻ 
നാഷണൽ മകാൺഗ്രസിന്ല ന്ക.സുധാകരൻ 
54746 മവാട്ടുകൾ മനടി ന്താട്ടുപിനെിന്ലത്ി. 
219 മവാട്ടുകളുന്ട ഭൂരിപ്ും മനടിയ ഒ.ഭരതൻ 
1991 ജൂൺ    29 ന് സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത് 
നിയേസഭാുംഗോയി.

 ഒ.ഭരതൻ എും.എൽ.എ. ആയി തടരുമ്ാൾ 
എതിർസ്ാനാർത്ിയായിരുനെ ന്ക.സുധാകരൻ 
സഹമക്ാടതിയിൽ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് ഹർജി 
(ന്ർ 4/1991) ഫയൽ ന്ച്യ്ത. 1114 ലധികും 
ആളുകൾ രണ്ടുപ്രാവശ്യും മവാട്ടു ന്ച്യ്തിട്ടുന്ണ്
ന്നുും കമറമപെർ ആൾോറാട്ടും നടത്ി മവാട്ടു 
ന്ച്യ്തന്വന്നുും ഇത്രത്ിൽ ഇരട്ടമവാട്ടുകളുും 
ആൾോറിന്ച്യ്ത മവാട്ടുകളുോണ് ഒ.ഭരതന്ന 
വിജയിപെിച്ചന്തന്നുും  ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് റദോക്ി 
തന്നെ  വിജയിച്ച സ്ാനാർത്ിയായി പ്രഖ്യാ
പിക്ണന്േന്നുും ന്ക.സുധാകരൻ ഹർജിയിൽ 
അഭ്യർത്ിച്ചു. മവാട്ടർ പട്ടികയിൽ രണ്ിടത്ായി 
മപരുും മേൽവിലാസവുും ഉള്ളതന്കാണ്ാണ് 
ഇത്രയധികും ആളുകൾ രണ്ടുപ്രാവശ്യും മവാട്ടു 
ന്ച്യ്തന്തനെ് ന്ക.സുധാകരൻ പരാതിന്പെട്ടു. 
ഇതന്തളിയിക്കുനെതിനായി  2500 ഓളും 
സാ്ികന്ള ഉൾന്പെടുത്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള പട്ടികയുും 
ന്ക.സുധാകരൻ നൽകിയിരുന്നു. അതിൽ 
ഭൂരിഭാഗവുും  ഒ.ഭരതന്റെ ക്ിയിൽന്പെട്ടവരാ
യിരുന്നു. മകസിൽ മകാടതി 322 സാ്ികന്ള 
വിസ്രിച്ചു. 308 മവാട്ടുകൾ സഹമക്ാടതി 
അസാധുവാക്ി. അതിൽ അധികവുും ഇരട്ട 
മവാട്ടുകളായിരുന്നുന്വനെ്  കന്ണ്ത്തുകയുും 
ന്ച്യ്ത. അസാധുവാക്ിയ മവാട്ടുകൾ ന്തരഞ്ഞു 
കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സഹമക്ാടതി, മജായിറെ് 
രജിസ്ട്രാന്റ ചുേതലന്പെടുത്ി. അസാധുവാ
ക്ിയ മവാട്ടുകളിൽ 306 എണ്ും ഒ.ഭരതന് 
ലഭിച്ചതായാണ് ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് റിമട്ടണിുംഗ്  
ഓഫീസർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുനെന്തനെ് മജായിറെ് രജി
സ്ട്രാറുന്ട റിമപൊർട്ടിൽ പറയുന്നു. ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് 
മകസ് നടനെമപൊൾ എല്ലാ ബാലറ്റുന്പട്ടികളുും 
മകാടതിയിൽ ഹാജരാക്ിയാണ് പരിമശാധിച്ചത്.  
ബാല്് മപപെറുകൾ പരിമശാധനയ്ക്കു വിമധയോ
ക്ിയാൽ  അവയുന്ട രഹസ്യസ്ഭാവവുും ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപെിന്റെ  വിശുദ്ധിയുും ലുംഘിക്ന്പെടുന്േനെ്  
ഒ.ഭരതന്റെ വക്ീൽ വാദിച്ചുന്വങ്ിലുും മകാടതി 
ആ വാദും നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ജനപ്രാ
തിനിധ്യനിയേവുും  ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു ച്ട്ടങ്ങളുും  
വിലയിരുത്ിന്ക്ാണ്് ബാല്് മപപെറുകൾ  പരി
മശാധിക്ാൻ മകാടതിക്് അധികാരമുന്ണ്ന്നുും 
ജസ്റിസ് ന്ക.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ വിധിന്യായത്ിൽ 
പറഞ്ഞു. മജായിറെ് രജിസ്ട്രാറുന്ട റിമപൊർട്ടിന്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ  ഒ.ഭരതന് കിട്ടിയ ആന്ക 
മവാട്ടുകളിൽ സഹമക്ാടതി ോ്ും വരുത്ി. 
മകാടതി അസാധുവാക്ിയ 306 മവാട്ടുകൾ 
കറവുന്ച്യ്തമപൊൾ  അമദേഹത്ിന് ലഭിച്ച 
മവാട്ടുകൾ 54659 ആയി കറഞ്ഞു.  അതിനാൽ 
87 മവാട്ടുകളുന്ട ഭൂരിപ്ത്ിന് ന്ക.സുധാകരൻ 
വിജയിച്ചതായി സഹമക്ാടതി വിധിച്ചു. 1992 
ആഗസ്റ് 14 ന് പുറന്പെടുവിച്ച വിധിയുന്ട അടി
സ്ാനത്ിൽ ഒ.ഭരതന്റെ നിയേസഭാുംഗത്ും 
റദോക്ി. ആഗസ്റ്  18 ന് ന്ക.സുധാകരൻ 
എും.എൽ.എ. ആയി സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത.

 സഹമക്ാടതി വിധിന്ക്തിരായി ഒ.ഭരതൻ 
സുപ്രീും മകാടതിയിൽ അപെീൽ ഫയൽ ന്ച്യ്ത. 
എടക്ാട് ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുമകസിൽ ന്ക.സു
ധാകരൻ നൽകിയ പരാതി സഹമക്ാടതി പരി
മശാധനാവിമധയോക്ിയമപൊൾ ആൾോറാട്ടും 
നടത്ി മവാട്ടുന്ച്യ്തന്വനെ വാദും ന്തളി
ഞ്ഞിരുനെില്ല. ഒമര നിമയാജകേണ്ഡലത്ിൽ 
ഇരട്ട മവാട്ടുകളുള്ള മവാട്ടർോന്രക്കുറിച്ചായി
രുന്നു സഹമക്ാടതി  നിരീ്ിച്ചത്. അമത 
മവാട്ടർോന്ര സാ്ിയാക്ി വിസ്രിച്ചുന്കാണ്് 
അത് ന്തളിയിക്ാൻ ശ്രേിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. 
സാ്ികളിൽ രണ്ടുമപന്രാഴിന്ക േറ്റുളളവർ  
തങ്ങൾ രണ്ടുപ്രാവശ്യും മവാട്ട് ന്ച്യ്തിട്ടില്ല എനെ് 

സഹമക്ാടതിയിൽ ന്ോഴിനൽകിയിരുന്നു. ആ 
മവാട്ടർോരുന്ട ബാല്് മപപെറിന്റെ കൗണ്ർ 
മഫായിലിന്ല ഒപെ് അവരുന്ടതന്നെ േ്് ഒപ്പുക

ളുോയി താരതേ്യും ന്ച്യ്തന്കാണ്ാണ് ച്ിലർ 
രണ്ടുതവണ മവാട്ടു ന്ച്യ്തന്വനെ നിഗേനത്ിൽ 
എത്ിമച്ചർനെത്. ന്ക.സുധാകരന് രണ്ടുവട്ടും 
മവാട്ടു ന്ച്യ്ത എനെ് പറയന്പെട്ട സാ്ികന്ള 
വിസ്രിച്ചമപൊൾ  അവർ കൂറുോറിയതായി 
പ്രഖ്യാപിച്ച് എതിർ വിസ്ാരും ന്ച്യ്യണന്േനെ് 
ന്ക.സുധാകരൻ ആവശ്യന്പെട്ടിരുനെില്ല. എനെിട്ടുും 
അവരുന്ട ന്ോഴിയുും ഒപ്പുകളുും പരിമശാധിച്ച് 
സഹമക്ാടതി അവന്ര അവിശ്സിച്ചുന്കാ
ണ്ടുള്ള നിഗേനത്ിൽ എത്തുകയാണുണ്ായത്. 
സഹമക്ാടതിയുന്ട ഈ നിലപാട് ന്ത്ാന്ണനെ് 
സുപ്രീും മകാടതിയിൽ ഒ.ഭരതൻ വാദിച്ചു. രണ്ടു 
മവാട്ടുകൾ ന്ച്യ്തിട്ടിന്ല്ലനെ സാ്ി ന്ോഴി 
അവിശ്സിക്കുവാൻ പ്രമത്യകും ന്തളിവുകൾ 
ന്കാടുക്ാത് സ്ിതിക്്  സഹമക്ാടതി 
അവരുന്ട ന്ോഴി ന്ക.സുധാകരന് അനുകൂലോയി 
വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ന്ത്ാന്ണനെതും ഒ.ഭരതന്റെ 
േന്്ാരു വാദോയിരുന്നു. സാ്ിന്ോഴിയിലുും 
അത സുംബന്ിച്ച് സഹമക്ാടതി ജഡ്ജി 
പറഞ്ഞതിലുമുള്ള ന്പാരുത്മക്ടുകൾ 
ഒ.ഭരതനു മവണ്ി വാദിച്ച അഡ്മക്്് സുബ്ര
ഹ്മണ്യും മപാ്ി ചൂണ്ിക്ാട്ടിയിരുന്നു. മവാട്ടർ 
പട്ടികയിന്ല ക്േമക്ടുകൾ പരിഗണിക്കുവാൻ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് മകാടതിക്് അധികാരേിന്ല്ലന്നുും 
അമദേഹും  പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. മവാട്ടർപട്ടി

കയുന്ട കരട് തയ്യാറാക്കുമ്ാൾ  ആമ്പും 
ഉനെയിക്കുനെതിനുള്ള അവസരും ഉപമയാഗി
ക്ാതിരിക്കുകമയാ അവസരും ഉപമയാഗിച്ച്  
ഫലപ്രദോകാതിരിക്കുകമയാ ന്ച്യ്താൽ അത് 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് ഹർജിയിൽ ഉനെയിക്കുനെത് 
ശരിയായ നടപടിയന്ല്ലന്നുും ഒ.ഭരതൻ സുപ്രീും 
മകാടതിയിൽ മബാധിപെിച്ചു.

 അപെീൽ നൽകമ്ാൾ ന്ത്ായ നടപടി
ക്േങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് ഒ.ഭരതൻ ഉനെയിച്ച വാദ
ങ്ങളിമലയ് ന്ക്ാന്നുും  കടക്ാന്ത മകസിന്റെ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ ോത്രും നിന്നുന്കാണ്ാണ് 
വിധി പുറന്പെടുവിക്കുനെന്തനെ് സുപ്രീും മകാടതി 
പറഞ്ഞു. ജനവിധി റദോക്കുനെത് ഗുരുതരോയ 
കാര്യോന്ണനെ്  മു്്  പലതവണ മുനെറിയിപെ് 
നൽകിയിട്ടുള്ളതായി സുപ്രീും മകാടതി ഓർമെി
പെിച്ചു. മവാട്ടുന്ച്യ്തത സുംബന്ിച്ച് തർക്മുണ്ാ
കമ്ാൾ ഒപ്പുകൾ ശാസ്തീയോയി താരതേ്യും 
ന്ച്യ്ത് ജഡ്ജിോന്ര മപാന്ല വിധിപറയുവാൻ 
വിദഗ്ദ്ധർക്് സാധിക്കുന്േങ്ിലുും അക്ാര്യത്ിൽ 
വളന്രമയന്റ ജാഗ്രത പുലർമത്ണ്തന്ണ്ന്നുും  
ഒ.ഭരതന്റെ  വിഷയത്ിൽ  ശാസ്തീയ ോർഗ്ഗ
ങ്ങന്ളാന്നുും  സ്ീകരിക്ാന്ത സഹമക്ാടതി  
സ്്ോയി സകന്യാപ്പുകൾ താരതേ്യും  
ന്ച്യ്തത് ശരിയായിന്ല്ലന്നുും സുപ്രീും മകാടതി 
നിരീ്ിച്ചു. തർക്മുണ്ാക്കുനെ സകന്യാപെ് 
സ്്ോയി പരിമശാധിക്കുനെതിന് ജഡ്ജിക്്് 
നിയേപരോയ തടസ്േിന്ല്ലങ്ിലുും ഒരു വിദഗ്ധന്റെ 
അഭിപ്രായമോ സഹായമോ മതടുനെതാണ് 
നല്ലന്തന്നുും േന്്ാരു മകസിന്റെ ഉത്രവിൽ 
സുപ്രീും മകാടതി ഉപമദശും നൽകിയിരുനെത് 
മകാടതി അനുസ്മരിച്ചു. തർക്ത്ിലുള്ള നൂറു
കണക്ിന് സകന്യാപ്പുകളുന്ട കാര്യത്ിൽ 
തീരുോനന്േടുക്കുനെതിന്, കൗണ്ർമഫായിലുക
ളിലുള്ള ഒപ്പുകൾ സ്്ോയി താരതേ്യും ന്ച്യ്ത 
ജഡ്ജിയുന്ട നടപടി ന്ത്ായതിനാൽ ഈ 
മകസിൽ തീർപ്പുകൽപെിക്കുനെതിന് ഒ.ഭരതൻ 
ഉനെയിച്ച േറ്റു വാദങ്ങളിമലക്് കടമക്ണ്ി 
വനെില്ല എന്നുും സുപ്രീും മകാടതി അഭിപ്രായന്പെട്ടു.

 എടക്ാട് നിമയാജകേണ്ഡലത്ിന്ല  
ഒ.ഭരതന്റെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് ശരിവച്ച് 1996 
ന്ഫബ്രുവരി 6 ന് സുപ്രീും മകാടതി വിധി പുറ
ന്പെടുവിച്ചു. ന്ക.സുധാകരന്ന വിജയിയായി 
പ്രഖ്യാപിച്ച സഹമക്ാടതി ഉത്രവ് റദോക്ി, 
മകാടതിന്ച്ചലവുകൾ സഹിതോണ് ഒ.ഭരതന്റെ 
ഹർജി മകാടതി അനുവദിച്ചത്. ജസ്റിസ് ന്ക.ന്വ
ങ്ിടസ്ാേിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.  അമതാന്ട 
ന്ക.സുധാകരൻ എും.എൽ.എ. അല്ലാതായി. 
ഒ.ഭരതൻ 1996 ന്ഫബ്രുവരി 22 ന് വീണ്ടുും 
സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത. സ്ീക്ർ മതറ്ിൽ 
രാേകൃഷ്ണൻ ഒ.ഭരതന് സത്യവാച്കും ന്ച്ാല്ലിന്ക്ാ
ടുക്കുമ ാ്ൾ 1991-ന്ല സത്യപ്രതിജ്ാമവളയിന്ല 
സ്ീക്ർ പി.പി.തങ്ച്ചനുും സനെിഹിതനായിരുന്നു. 
ഒ്താും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലയളവ് 
അവസാനിക്ാൻ കഷ്ിച്ച് മൂന്നുോസും ോത്രും 
ബാക്ി നിൽക്കുമ്ാഴാണ് ഒ.ഭരതൻ വീണ്ടുും 
നിയേസഭാുംഗോയത്. 

 മകാടതി തീരുോനും അനുസരിച്ച് സഭാുംഗത്ും 
നഷ്ന്പെട്ടയാൾ മേൽമക്ാടതി വിധിയിലൂന്ട 
തിരിച്ചുവനെത് മകരള നിയേസഭയിൽ ആദ്യ
സുംഭവോയി.

സുപ്രീതം ലകവാടതതി വതിധതിപയ തുടർന്നക് എതം.എൽ.എ.  ആയതി ഒ. ഭരതൻ സത്ര്യപ്രതതിജ്ഞ പചയ്തലപ്വാൾ

പക.സുധവാകരൻ

ഒ. ഭരതൻ 

ഒരു ന്തരന്ഞെടുപെക് : മൂന്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞകൾ
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മകരള സുംസ്ാനരൂപീകരണത്ിനു മശഷും നടനെ ആദ്യ 
ന്പാത ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് കഴിഞ്ഞ് 1957 ഏപ്രിൽ 1 ന് ഒനൊും 

മകരള നിയേസഭ നിലവിൽ വരികയുും ഏപ്രിൽ 5 ന് േന്തിസഭ സ്ാന 
മേൽക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. ന്ഫബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആദ്യ മകരള നി
യേസഭയിമലക്കുള്ള ന്പാതന്തരന്ഞ്ഞടുപെിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട മപാളിുംഗ്്. 
126 സീറ്റുകളിലായി നടനെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ 11 എണ്ും പട്ടികജാതി 
വിഭാഗത്ിനുും ഒരു സീ്് പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്ിനുും സുംവരണും 
ന്ച്യ്തിരുന്നു. സി.പി.ഐ., മകാൺഗ്രസ്്, പി.എസ്.പി., ആർ.എസ്.പി. 
എനെിവരായിരുന്നു പ്രധാന ക്ികൾ. 550 മപർ നാേനിർമദേശ പത്രിക 
സേർപെിച്ചിരുന്നെങ്ിലുും സ്തന്തർ ഉൾന്പെന്ട 405 സ്ാനാർത്ികളാണ് 
േത്സരരുംഗത്തുണ്ായിരുനെത്. 75 ല്ത്ിൽപരും മവാട്ടർോരായിരുന്നു 
ആദ്യ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ സമെതിദാനാവകാശും വിനിമയാഗിച്ചത്. ന്ത
രന്ഞ്ഞടുപെിന് മുമനൊടിയായി 1957 ജനുവരി 1 ന് ന്സക്മട്ടറിയ്ിൽ 
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുന്ട മയാഗും വിളിച്ചുമച്ർത്തു. മകാൺഗ്രസ്് പാർട്ടി 
പ്രതിനിധിയായി മജാസഫ് ോത്നുും കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിക്കുമവണ്ി 
ന്ക.പി. മഗാപാലനുും പി.എസ്.പി.ക്കുമവണ്ി പി. വിശ്ുംഭരനുും മയാഗത്ിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു. 21 േണ്ഡലങ്ങളിൽ മനരിട്ടുും 67 േണ്ഡലങ്ങളിൽ ത്രിമകാണ 
േത്സരവുോണ് നടനെത്. മകാൺഗ്രസ്് സ്ാനാർത്ികളായി 124 മപരുും 
കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി സ്ാനാർത്ികളായി 103 മപരുും പി.എസ്.പി.യിൽ 
നിനെ് 66 മപരുും ആർ.എസ്.പി.യിൽ നിനെ് 50 മപരുും മുസീുംലീഗിൽ 
നിനെ് 18 മപരുും കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കുനെ 14 സ്തന്തരുും 
േത്സരരുംഗത്തുണ്ായിരുന്നു. പത്് വനിതകളായിരുന്നു ആദ്യ ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപെിൽ േത്സരിച്ചത്. ഇതിൽ ആറുമപർ മകാൺഗ്രസ്ിൽ നിന്നുും 
മൂന്നുമപർ കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുും ഒരാൾ പി.എസ്.പി.യിൽ 
നിന്നുോയിരുന്നു. സ്ാനാർത്ികളിൽ 70 മപർ തിരു-ന്കാച്ചി, േദിരാശി 
നിയേസഭകളിൽ മു്് അുംഗങ്ങളായിരുന്നു. േമഞ്ശ്രത്് എും.ഉമേഷ് 
റാവുവിന് എതിർ സ്ാനാർത്ി ഉണ്ായിരുനെില്ല. രാവിന്ല 7.30 മുതൽ 
സവകമനെരും 4.30 വന്രയായിരുന്നു മപാളിുംഗ് സേയും. നാേനിർമദേശ 
പത്രിക സേർപെിക്കുനെതിനുള്ള അവസാന തീയതി 1957 ജനുവരി 29 നുും 
പത്രികകളുന്ട പരിമശാധന ന്ഫബ്രുവരി 1 നുും പത്രിക പിൻവലിക്കുനെ
തിനുള്ള അവസാന തീയതി ന്ഫബ്രുവരി 4 നുോയിരുന്നു. മകരളത്ിൽ 
ആദ്യോയി നടനെ ന്പാതന്തരന്ഞ്ഞടുപൊയതിനാൽ എങ്ങന്ന മവാട്ട് 
ന്ച്യ്യണന്േനെത് സുംബന്ിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ാമയക്ാവുനെ ആശങ് 
അകറ്റുനെതിനായി സിനിോ സസഡുകൾ കാണിക്ാൻ തീരുോനിച്ചുും 
മപാളിുംഗ് ഉമദ്യാഗസ്ർക്് തപാൽ മവാട്ട് ന്ച്യ്യാൻ അനുേതി നൽകിയുും 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് ച്ട്ടങ്ങളുന്ട സർക്കുലർ ഇറക്ിയുും ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് പ്രച്ാ
രണത്ിന് സേക്് ഉപമയാഗിക്കുനെത് സുംബന്ിച്ച് തീരുോനന്േടുത്തുും 
നിരവധി ക്േീകരണങ്ങൾ സ്ീകരിച്ചു. 
 സ്തന്ത ഇ്്യയിന്ല രണ്ാേന്ത്യുും ഐക്യമകരളത്ിന്ല 
ഒനൊേന്ത്യുും ന്പാത ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ നിയേസഭയിമലക്കുള്ള 
ബാല്് മപപെറിന് തവിട്ടു നിറവുും മലാക് സഭയിമലക്കുള്ള ബാല്ിന് 
പച്ചനിറവുോയിരുന്നു. മപാളിുംഗ് ബൂത്ിൽ ആദ്യും തവിട്ടുനിറത്ിലുള്ള 
ബാല്് മപപെറിൽ മവാട്ട് മരഖന്പെടുത്ി പുറത്തുവനെ മശഷും മലാക് സഭ 
യിമലക്് മവാട്ട് മരഖന്പെടുത്തുനെ രീതിയാണ് അവലുംബിച്ചത്. ആദ്യ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിന് ഉപമയാഗിച്ച ബാല്് ന്പട്ടികൾ നിർമെിച്ചത് 
സഹദരാബാദിന്ല ആൽവിൻ ഫാക്റിയിലായിരുന്നു. ഒനൊും മകരള 
നിയേസഭയിമലക്കുള്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിക്് മകവ
ലഭൂരിപ്ും ലഭിച്ചു. മഡാ. എ.ആർ.മേമനാൻ, വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ, ന്പ്രാഫ.
മജാസഫ് മുണ്മശേരി, പി.ന്ക.മകാരു, പി.രാേകൃഷ്ണപിള്ള എനെീ സ്തന്തർ 
കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിന്യ പിന്തുണച്ചു. ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ േത്സരിച്ച പത്് 
വനിതാ സ്ാനാർത്ികളിൽ ആറുമപർ വിജയിച്ചു. കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി 
സ്ാനാർത്ിയായ ന്ക.ഒ.ഐഷാബായി, മറാസമെ പുന്നൂസ്, ന്ക.ആർ.
ഗൗരി മകാൺഗ്രസ്് സ്ാനാർത്ികളായ കസുേും മജാസഫ്, ലീലാ 
ദാമോദര മേമനാൻ, ഒ.്ി.ശാരദാ കൃഷ്ണൻ എനെിവരാണ് വിജയിച്ചത്.
 ഇ.എും.എസിന്റെ മനതൃത്ത്ിലുള്ള േന്തിസഭ 1957 ഏപ്രിൽ 5 ന് 
സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത് അധികാരമേൽക്കുനെത് കാണാൻ രാജ്ഭവന് 
മുനെിൽ  വൻ ജനാവലി തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. രാജ്ഭവൻ മു്ത്് സജ്ജീ
കരിച്ച പ്ലിൽ പ്രമത്യകും ്ണിക്ന്പെട്ട 250 മപരിൽ മകാൺഗ്രസ്് 

മനതാക്ളുും തിരു-ന്കാച്ചി േന്തിോരുും ഉമദ്യാഗസ്രുും മപാലീസ് 
മേധാവികളുും ഉൾന്പെട്ടിരുന്നു. മവദിയിൽ പന്തണ്് കമസരകളാണ് 
സജ്ജീകരിച്ചിരുനെത്. ഗവർണർ രാേകൃഷ്ണറാവു മു്ാന്ക നിയുക്ത 
മുഖ്യേന്തി ഇ.എും.ശങ്രൻ നമ്പൂതിരിപൊട് ആദ്യും  സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത. 
തടർനെ് ക്േപ്രകാരും സി.അച്യുതമേമനാൻ, ന്ക.സി.മജാർജ്ജ്, ന്ക.പി. 
മഗാപാലൻ, ടി.വി.മതാേസ്, പി.ന്ക.ച്ാത്ൻ, ന്ക.ആർ.ഗൗരി, ടി.എ.േജീദ്, 
ന്പ്രാഫ.മജാസഫ് മുണ്മശേരി, മഡാ. എ.ആർ.മേമനാൻ, വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ 
എനെീ േന്തിോരുും സത്യപ്രതിജ് ന്ച്യ്ത. എല്ലാ േന്തിോർക്കുും ന്വമവ്വന്റ 
േന്തി േന്ദിരങ്ങമളാ, വാഹനങ്ങമളാ, ഓഫീസുകമളാ ഒന്നുും തന്നെ സ്ാന 
മേൽക്കുനെ സേയത്് ഒരുക്ിക്ഴിഞ്ഞിരുനെില്ല. മുഖ്യേന്തിയുും രണ്ടു 
േന്തിോരുും ഒരു ബുംഗ്ാവിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇ.എുംഎസ്., മജാസഫ് 
മുണ്മശേരി, ടി.എ.േജീദ് എനെിവർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലുും മഡാ. എ.ആർ.മേമനാൻ 
എസ്ൻഡീനിലുും, ടി.വി.മതാേസ് നളന്ദയിലുും വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ, ന്ക.പി. 
മഗാപാലൻ എനെിവർ കമറൊൺന്േറെിലുും സി.അച്യുതമേമനാൻ, പി.ന്ക.
ച്ാത്ൻ, ന്ക.സി.മജാർജ്ജ് എനെിവർ പാർക്് വ്യൂയിലുും ന്ക.ആർ.ഗൗരി 
സാനഡുവിലുും താേസിച്ചു.
 മകരള സുംസ്ാനും നിലവിൽ വരുനെതിന് മു്് 'എ' മഗ്രഡിൽന്പെടുനെ 
േദിരാശി സുംസ്ാനത്് േന്തിോർക്് 1000 രൂപയുും 'ബി' മഗ്രഡിൽന്പെ
ടുനെ തിരു-ന്കാച്ചിയിൽ 750 രൂപയുോണ് ശ്ളും നിശ്യിച്ചിരുനെത്. 
പട്ടും താണുപിള്ളയുന്ട മനതൃത്ത്ിലുള്ള േന്തിസഭ അധികാരത്ിൽ 
വനെമപൊൾ 750 രൂപ എനെത് 500 രൂപയാക്ി കറച്ചിരുന്നു. ഇ.എുംഎസ്. 
േന്തിസഭ അധികാരത്ിൽ വനെയുടൻ കമെ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ േന്തിോർക്് 
350 രൂപയുും സ്തന്തരായി േത്സരിച്ച് േന്തിോരായവർക്് 500 രൂപയുും 
ശ്ളും നിശ്യിച്ചു. നിയേസഭാ സാോജികരുന്ട ശ്ളും 120 രൂപയുും 
സി്ിങ് ഫീസ് 15 രൂപയുോയിരുന്നു. ന്സക്മട്ടറിയ്ിന് സേീപമുള്ള 
സാധാരണ മലാഡ്ജുകളിലായിരുന്നു എും.എൽ.എ.ോർ താേസിച്ചത്.
 േന്തിോരുന്ട സത്യപ്രതിജ്യ്ക് മശഷും 22 ദിവസും കഴിഞ്ഞ് 1957 
ഏപ്രിൽ 27 നാണ് ഒനൊും മകരള നിയേസഭ സമമെളിച്ചത്. സ്ീക്ർ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുും സഭാുംഗങ്ങളുന്ട സത്യപ്രതിജ്യുും ഗവർണറുന്ട 
നയപ്രഖ്യാപനവുോയിരുന്നു പ്രധാന കാര്യപരിപാടി. പഴയ തിരു-ന്കാച്ചി 
നിയേസഭാ ഹാളിലായിരുന്നു ആദ്യ സമമെളനും മച്ർനെത്. തിരു-ന്കാച്ചി 
സഭയിൽ 116 ഇരിപെിടങ്ങളാണുണ്ായിരുനെത്. മകരള നിയേസഭയിൽ 
127 അുംഗങ്ങൾ (126 അുംഗങ്ങളുും ഒരു മനാേിമന്ഡ് അുംഗവുും) ഉണ്ാ
യിരുനെതിനാൽ ഇരിപെിടങ്ങളുന്ട എണ്ും കൂട്ടി. നിരീ്ണ ഗ്യാലറിയിൽ 
90 സീറ്റുകളുും സന്ദർശക ഗ്യാലറിയിൽ 200 സീറ്റുകളുും പത്ര ഗ്യാലറിയിൽ 
40 സീറ്റുകളുും ഉമദ്യാഗസ് ഗ്യാലറിയിൽ 44 സീറ്റുകളുും സജ്ജീകരിച്ചു. 
സ്ീക്റുന്ട ഇരിപെിടത്ിനു മുകളിന്ല തിരുവിതാുംകൂർ േഹാരാജാവിന്റെ 
ച്ിത്രും ോ്ി ഗാന്ിജിയുന്ടയുും ന്നഹ് റുവിന്റെയുും ച്ിത്രങ്ങൾ വച്ചു. മറാസമെ 
പുന്നൂസിന്റെ അദ്ധ്യ്തയിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്. കമെ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി  65, മകാൺഗ്രസ്്  43, പി.എസ്.പി. 9, മുസീും ലീഗ് 8, സ്തന്തർ 1, 
മനാേിമന്ഡ് അുംഗും 1 എനെിങ്ങന്നയായിരുന്നു സഭയിന്ല ക്ിനില.
 സ്ീക്റായി ആർ. ശങ്രനാരായണൻ ത്ിന്യ എതിരില്ലാന്ത 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത്തു. ഇ. മഗാപാലകൃഷ്ണ മേമനാനാണ് ശങ്രനാരായണൻ 
ത്ിയുന്ട മപര് നിർമദേശിച്ചത്. ടി.സി. നാരായണൻ ന്്യാർ നിർമദേ
ശന്ത് അനുകൂലിച്ചു. മുഖ്യേന്തി ഇ.എും.എസ്സുും പ്രതിപ് മനതാവ് പി.്ി.
ച്ാമക്ായുും മച്ർനെ് സ്ീക്ന്റ ഇരിപെിടത്ിമലക്് ആനയിച്ചു. സവകിട്ട് 
ഗവർണർ ബി. രാേകൃഷ്ണറാവുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനും സഭയിൽ നടന്നു. 
ഒനൊും മകരള നിയേസഭയിന്ല ഏ്വുും പ്രായും കറഞ്ഞ അുംഗും, 36 
വയസ്സുണ്ായിരുനെ ടി.എ. േജീദായിരുന്നു. മഡാ.എ.ആർ.മേമനാനായി
രുന്നു പ്രായും കൂടിയ അുംഗും, 71 വയസ്്. ഒനൊും മകരള നിയേസഭയിൽ 
പ്രതിപ്ും നാല് പ്രാവശ്യും ോത്രോയിരുന്നു വാക്ൗട്ട് നടത്ിയത്. 1958 
ോർച്ച് 29 നായിരുന്നു ആദ്യ വാക്ൗട്ട്. എനൊൽ വാക്ൗട്ട് നടത്ി പത്് 
േിനി്ിനു മശഷും പ്രതിപ്ും േറ്റു നിയേസഭാ നടപടികളിൽ പന്ങ്ടുത്തു. 
ഒരിക്ൽ മപാലുും ഒനൊും മകരള നിയേസഭയിൽ പ്രതിപ്ും സഭയുന്ട 
നടുത്ളത്ിൽ ഇറങ്ങി സഭാ നടപടികൾ തടസ്ന്പെടുത്ിയിട്ടില്ല.

തയ്വാറവാക്കതിയതക് : രവാഖതി പക.വതി.
ന്സ്ൻ ഓഫീസർ 

ആദ്യ കകരള നിയമസഭയുന്െ പിറവി 
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1970 ോർച്ച് 23 ന് മകരള നിയേസ
ഭയുന്ട ച്രിത്രത്ിൽ ഒമരന്യാരു 

തവണ വിശ്ാസപ്രമേയും പാസ്ാകകയുണ്ായി.  
മുഖ്യേന്തിയായിരുനെ സി.അച്യുതമേമനാൻ  
നിയേസഭയിലവതരിപെിച്ച വിശ്ാസപ്രമേയും 
58 മവാട്ടുകൾന്ക്തിന്ര 66 മവാട്ടുകളുന്ട 
പിന്തുണമയാന്ട സഭ അുംഗീകരിച്ചു. അതിലൂന്ട 
നൂ്ിനാൽപെത്ിമൂന്നു ദിവസും ോത്രും പിനെിട്ട 
േന്ത ിസഭ ച്രിത്രത്ിന്ല തന്നെ വലിയ ന്വല്ലു വിളി 
അതിജീവിച്ചു. ഒരു സർക്ാരിന്റെ നിയേസാധുത 
മച്ാദ്യും ന്ച്യ്യന്പെടുനെ സാഹച്ര്യങ്ങളിലുും 
സഭയിൽ േതിയായ ഭൂരിപ്ും ഇല്ലാന്ത 
സർക്ാർ അധികാരത്ിൽ  വരുമ്ാഴുോണ് 
വിശ്ാസപ്രമേയും  അവതരിപെിച്ച്  സഭയുന്ട 
വിശ്ാസമവാട്ട് മതടുനെത്.  വിശ്ാസപ്രമേയും 
സുംബന്ിച്ച് പ്രമത്യകോയി നിയേസഭാച്ട്ട
ങ്ങളിൽ വ്യവസ് ന്ച്യ്തിട്ടിന്ല്ലങ്ിലുും  ന്പാതപ്രാ
ധാന്യമുള്ള സുംഗതികൾ ച്ർച്ച ന്ച്യ്യുനെതിനായി  
ലഭിക്കുനെ മനാട്ടീസുകൾ പരിഗണിക്കുനെത 
മപാന്ലയാണ് വിശ്ാസപ്രമേയ മനാട്ടീസുും 
പരിഗണിക്കുനെത്.  വിശ്ാസപ്രമേയാവതര
ണത്ിന് സഭയുന്ട അനുേതി ആവശ്യന്പെമട
ണ്തില്ല. 'േന്തിസഭയിൽ ഈ സഭ വിശ്ാസും 
മരഖന്പെടുത്തുന്നു' എനെ ഒ്  വരി പ്രമേയോണ് 
അവതരിപെിക്കുനെത്.  ഗവൺന്േറെ് കാര്യ
ങ്ങൾക്ായി നീക്ിവച്ച ദിവസങ്ങളിൽ േറ്റുള്ള 
കാര്യങ്ങന്ളക്ാൾ ഗവൺന്േറെ് കാര്യത്ിന് 
മുൻഗണനയുള്ളതിനാൽ അവിശ്ാസപ്രമേയ
ത്ിനുും  വിശ്ാസപ്രമേയത്ിനുും ഒമര സേയും 
മനാട്ടീസ് ലഭിക്കുനെ പ്ും  വിശ്ാസപ്രമേയ
ത്ിന് മുൻഗണന നൽകന്നു. സ്ീക്ർ സഭാമന
താവുോയി  ആമലാച്ിമച്ചാ കാമര്യാപമദശക 
സേിതിയുന്ട ശിപാർശ പ്രകാരമോ വിശ്ാസ
പ്രമേയത്ിന്റെ  ച്ർച്ചയ്കായി  ഒരു ദിവസമോ 
ഒനെിലധികും ദിവസങ്ങമളാ അനുവദിക്കുന്നു.  
വിശ്ാസപ്രമേയും അവതരിപെിക്കുനെതും ച്ർച്ച 
ഉപസുംഹരിക്കുനെതും മുഖ്യേന്തിയാണ്.

 1969 ൽ ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപൊടിന്റെ 
മനതൃത്ത്ിലുള്ള േന്ത ിസഭ രാജിവച്ചതിന്ന തടർ
ന്നുണ്ായ അനിശ്ിതത്ത്ിനിടയിൽ ഇൻഡ്യൻ  
കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി, ഐ.എസ്.പി., ആർ.എസ്.
പി., മുസീും ലീഗ്, മകരള മകാൺഗ്രസ്, മകരള 
കർഷക പാർട്ടി, കർണ്ാടക സേിതിയിന്ല 
രണ്് അുംഗങ്ങൾ ഏതാനുും സ്തന്തർ 
എനെിവർ മച്ർനെ് സി.അച്യുതമേമനാന്റെ 
മനതൃത്ത്ിൽ േന്തിസഭ രൂപീകരിച്ചു.  1970 
ോർച്ച് 17 ന് സി.അച്യുതമേമനാന്റെ മനതൃ
ത്ത്ിലുള്ള േന്തിസഭയിന്ല  ഭരണക്ി 
അുംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂനെ് എും.എൽ.എ.ോരുും 
മനാേിമന്ഡ് അുംഗോയ എസ്.പി. ലൂയിസുും 

പ്രതിപ്മത്ക്് ോറുനെതായി  സ്ീക്ർ                                                                          
ഡി.ദാമോദരൻ മപാ്ിന്യ അറിയിച്ചമതാ
ന്ടയാണ്   വിശ്ാസപ്രമേയത്ിന് കളന്ോ
രുങ്ങിയത്. ോർച്ച് 18 ന് ധനാഭ്യർത്നയുന്ട 
ച്ർച്ചയ്കായി സഭ മച്ർന്നു.  ധനാഭ്യർത്ന 
അവതരിപെിക്ാൻ ഉമദേശിക്കുനെിന്ല്ലന്നുും 
അുംഗങ്ങൾ കൂറുോറിയ സാഹച്ര്യത്ിൽ 
േന്തിസഭയിൽ സഭയ്ക്  വിശ്ാസമുമണ്ാന്യനെ് 
അറിമയണ്തന്ണ്ന്നുും മുഖ്യേന്തി സി.അച്യുത
മേമനാൻ സഭന്യ അറിയിച്ചു.  

 വിശ്ാസപ്രമേയും എമപൊഴാണ് ച്ർച്ച  
നടമത്ണ്ത്,  എത്ര ദിവസങ്ങളിലായി ച്ർച്ച 
ന്ച്യ്യണും എനെിവ  സുംബന്ിച്ച് കാമര്യാ
പമദശക സേിതിക്കുും  പാർട്ടി മനതാക്ന്മാർക്കുും 
അഭിപ്രായ ഐക്യത്ിൽ  എത്ാൻ കഴിയാതി
രുനെ സാഹച്ര്യത്ിൽ സ്ീക്ർ എല്ലാ ക്ി
കളുന്ടയുും അഭിപ്രായും പരിഗണിച്ചുന്കാണ്്  
തീരുോനും സഭയിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ായി.  
ന്പാതന്വ മൂന്നു ദിവസന്ത്  ച്ർച്ച മവണ
ന്േന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ായതിനാൽ 20 ാും 
തീയതിയുും 23 ാും തീയതിയുും  എനെ അഭിപ്രായവുും 
19 ാും തീയതിയുും 20 ാും തീയതിയുും  എനെ 
അഭിപ്രായവുും പരിഗണിച്ച് 1970 ോർച്ച് 20 ാും 
തീയതി  ന്വളളിയാഴ്ച രാവിന്ല എട്ടുേണിമുതൽ 
ഉച്ചയ്ക് പന്തണ്ര വന്രയുും 23 ാും തീയതി 
തിങ്ളാഴ്ച രാവിന്ല ഒൻപത് മുതൽ ഒരു േണി 
വന്രയുും ഉച്ചയ്ക്കുമശഷും മൂന്നു േണി മുതൽ ആറു 
േണി വന്രയുും ച്ർച്ച നടത്ാന്േനെ തീരുോനും 
സഭ സകന്ക്ാണ്ടു. 

 1969 ൽ ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപൊടിന്റെ 
മനത്യത്ത്ിലുള്ള േന്തിസഭ രാജിവച്ചമപൊൾ  
സുംസ്ാനും രാഷ്ട്രപതി   ഭരണത്ിമലക്് 
മപാകനെത്് ഒഴിവാക്ാനായി  തന്റെ മനതൃ
ത്ത്ിൽ രൂപീകരിച്ച േന്തിസഭ അതവന്ര 
നടത്ിയ ജമനാപകാര പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എണ്ിപെറഞ്ഞ് സി.അച്യുതമേമനാൻ വിശ്ാ
സപ്രമേയും അവതരിപെിച്ചു.  മവാന്ട്ടടുപെിൽ  
േന്തിസഭയ്കനുകൂലോയി  66 എും.എൽ.എ. 
ോരുും പ്രതികൂലോയി 58 എും.എൽ.എ.ോരുും 
മവാട്ട് ന്ച്യ്ത.  സുംഘടനാ മകാൺഗ്രസ്ിന്ല 
നാല് അുംഗങ്ങളുും മനാേിമന്ഡ് അുംഗോയ 
എസ്.പി.ലൂയിസുും നിഷ്പ്ത പാലിച്ചു. വലത് 
കമെ്യൂണിസ്റ് സ്തന്തനായ  ന്ക.സി.സഖറിയ 
സഭയിൽ ഹാജരായില്ല.  മകരള കർഷക 
പാർട്ടിയിന്ല ഏക അുംഗും എും.എും.മതാേസ് 
േന്തിസഭന്യ അനുകൂലിച്ചു. പന്ത്ാൻപത് വലത 
കമെ്യൂണിസ്റ് എും.എൽ.എ.ോരുും പതിന്നാനെ്  
ഐ.എസ്.പി. അുംഗങ്ങളുും ആറ് ആർ.എസ്.പി. 
അുംഗങ്ങളുും മകരള മകാൺഗ്രസ്ിൽ നിന്നുള്ള  

അഞ്്  അുംഗങ്ങളുും മുസീും ലീഗിന്റെ പതിനാല് 
അുംഗങ്ങളുും കർണ്ാടക സേിതിയുന്ട രണ്്  
അുംഗങ്ങളുും ഇന്ദിരാ ഗ്രൂപെ് മകാൺഗ്രസ്ിൽ 
നിന്നുള്ള അഞ്് അുംഗങ്ങളുും ന്ക.ന്ക.പി.യിൽ 
നിനെ് ഒരുംഗവുും സ്തന്ത എും.എൽ.എ. 
ോരായ പി.പി.വിൽസൺ, േ്പെള്ളി േജീദ്, 
ന്ജ.സി. ന്േസറസ് എനെിവരുും പ്രമേയന്ത് 
അനുകൂലിച്ച് മവാട്ട് മരഖന്പെടുത്ി.  ോർക് സിസ്റ് 
പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള   നാൽപെത്ിന്യാൻപത് 
മപരുും എസ്.എസ്.പി.യിൽ നിനെ് നാല് മപരുും, 
ന്ക.്ി.പി.യിൽ നിനെ്  ഒരുംഗവുും,  കമെ്യൂണിസ്റ് 
വിലേവ പാർട്ടിയിന്ല രണ്് അുംഗങ്ങളുും,  സ്തന്ത 
അുംഗങ്ങളായ  ച്ന്ദ്രമസനൻ, എും.ന്ക.മജാർജ്ജ് 
എനെിവരുും പ്രമേയന്ത് എതിർത്് മവാട്ട് 
മരഖന്പെടുത്ി.   മനാേിമന്ഡ് അുംഗും എസ്.
പി.ലൂയിസ് ഗവൺന്േറെിന്ന എതിർക്കുകയുും 
പ്രമേയമത്ാടുള്ള എതിർപെ് മരഖന്പെടുത്തുകയുും 
ന്ച്യ് ന്തങ്ിലുും  മവാന്ട്ടടുപെിൽ നിഷ്പ്ത 
പാലിച്ചത് ഭരണപ്മത്യുും പ്രതിപ്മത്യുും 
ഒരുമപാന്ല അ്രപെിച്ചു.   സി.പി.ഐ.യിൽ നിനെ് 
വിട്ട് പ്രതിപ്ത്് സീ്് ആവശ്യന്പെട്ടിരുനെ 
ന്ക.സി.സഖറിയ നിയേസഭാ പരിസരത്തു
ണ്ായിരുന്നെങ്ിലുും മവാട്ടിുംഗിൽ പന്ങ്ടുത്ില്ല. 
താൻ  ഹാജരായാൽ പ്രമേയന്ത് അനുകൂലിച്ച് 
മവാട്ട് മരഖന്പെടുത്തുന്േനെ് അമദേഹും മനരന്ത് 
പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 

 ോർച്ച് 20 ന് ആരുംഭിച്ച് പതിന്നാനെര 
േണിക്കൂർ നീണ് വിശ്ാസപ്രമേയ ച്ർച്ചക്കുമശഷും  
ോർച്ച് 23 ന് സവകമനെരും 6 േണിക്്  പ്രമേയും 
മവാട്ടിനിട്ട് പാസ്ാക്ി.  ഭരണക്ി അുംഗോയ 
്ി.എ.േജീദാണ് മപാൾ ആവശ്യന്പെട്ടത്.  
പ്രതിപ്മത്ക്് ോറിയതായി സ്ീക്ന്റ 
അറിയച്ചവരിൽ എും.എും.മതാേസ് പ്രമേയന്ത് 
അനുകൂലിച്ചു.  ന്ജ.സി. ന്േസറസ്, പി.പി. 
വിൻസൻ, േ്പെള്ളി േജീദ് എനെീ സ്തന്തരുും 
രണ്് കർണ്ാടകസേിതി അുംഗങ്ങളുും ഭരണ
ക്ിമയാന്ടാപെും നിലന്കാണ്ടു.  ഭരണക്ി 
ബഞ്ചുകളിൽ നിന്നുയർനെ ഹർഷാവരത്ിന്റെയുും 
കരമഘാഷത്ിന്റെയുും പശ്ാത്ലത്ിൽ   
മകരള നിയേസഭയിൽ  അവതരിപെിച്ച് ച്രിത്ര
ത്ിലിടും മനടിയ  വിശ്ാസപ്രമേയും എനെ വലിയ 
അഗ്ിപരീ് സി.അച്യുതമേമനാൻ മനതൃത്ും 
നൽകിയ േന്തിസഭ തരണും ന്ച്യ്ത.  വിശ്ാ
സപ്രമേയും ജനാധിപത്യ കീഴ് വഴക്ങ്ങളുന്ട 
നഗ്ോയ ലുംഘനോന്ണനെ് പ്രതിപ്മനതാവ് 
ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപൊട് അഭിപ്രായന്പെട്ടു. 
ജനാധിപത്യഭരണും നിലവിൽ വനെതിനുമശഷും, 
സുംസ്ാനന്ത് ഒരു േന്തിസഭയുന്ട ഭാവിയിൽ 
ജനങ്ങൾ ഇതമപാന്ല ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപെിച്ച 
േ്്  സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടിന്ല്ലനെ് പറയാും.

സഭ പാസ്ാക്കിയ വിശ്ാസ പ്രകമയം
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ഭാരതത്ിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ അവിശ്ാ
സപ്രമേയന്ത്ക്കുറിമച്ചാ വിശ്ാസപ്രമേ

യന്ത്ക്കുറിമച്ചാ യാന്താന്നുും സൂച്ിപെിക്കുനെില്ല.  
എനൊൽ അനുമഛേദും 164(2) പ്രകാരും േന്തിസഭയ്ക് 
നിയേസഭമയാട് കൂട്ടുത്രവാദിത്ും ഉണ്ായിരിമക്
ണ്താണ്. അതായത്  േന്തിസഭയ്ക് അധികാരത്ിൽ 
തടരാൻ സഭയിന്ല ഭൂരിപ്ാുംഗങ്ങളുന്ട പിന്തുണ 
ആവശ്യോണ്.  അത്രത്ിൽ സഭയുന്ട പിന്തുണ
യുന്ണ്നെ് ന്തളിയിമക്ണ്ിവരുനെ സാഹച്ര്യത്ിൽ 
ഭരണക്ിക്് വിശ്ാസപ്രമേയും ന്കാണ്ടുവനെ് 
അതിൽ വിജയിക്കുകമയാ അന്ല്ലങ്ിൽ പ്രതിപ്ും 
മനാട്ടീസ് നൽകനെ അവിശ്ാസപ്രമേയന്ത് 
പരാജയന്പെടുത്തുകമയാ ന്ച്യ്ത് അധികാരത്ിൽ 
തടരാും. സഭയ്ക് േന്തിസഭയിലുള്ള വിശ്ാസും അള
ക്ാനുള്ള ഉപാധികളാണ് അവിശ്ാസപ്രമേയവുും 
വിശ്ാസപ്രമേയവുും. അവിശ്ാസ പ്രമേയത്ിന് 
മനാട്ടീസ് നൽകനെത് പ്രതിപ്ോന്ണങ്ിൽ വിശ്ാ
സപ്രമേയും അവതരിപെിക്കുനെത് ഭരണപ്ോണ്.  
ഒരു േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര അവിശ്ാസ പ്രമേയത്ിന് 
അവതരണാനുേതി മതടിന്ക്ാണ്ടുള്ള മനാട്ടീസ് 
ആയത്  അവതരിപെിക്ാൻ  ഉമദേശിക്കുനെ  തീയതിക്് 
മൂനെ് പൂർണ് ദിവസങ്ങൾക്്  മു്്  നിയേസഭാ 
ന്സക്ട്ടറിക്്  നൽകണന്േനൊണ് മകരള നിയേ
സഭയുന്ട നടപടിക്േവുും കാര്യനിർവ്വഹണങ്ങളുും 
സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടും 63 ൽ വ്യവസ് ന്ച്യ്യുനെത്. 
സാധാരണഗതിയിൽ മച്ാമദ്യാത്രമവളയ്ക് മശഷും 
മനാട്ടീസ് നൽകിയ അുംഗും സഭയുന്ട അനുേതി 
മതടുും. ഇരുപതിൽ കറയാന്തയുള്ള അുംഗങ്ങൾ 
അനുകൂലിച്ചാൽ ോത്രമേ അവിശ്ാസപ്രമേയത്ിന്  
അവതരണാനുേതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 20 മപരുന്ട 
പിന്തുണ ലഭിക്ാത്തിനാൽ  മകരള നിയേസഭയുന്ട 
ച്രിത്രത്ിൽ രണ്് തവണ അവിശ്ാസപ്രമേയത്ിന് 
അനുേതി നിമഷധിക്കുകയുണ്ായി. 1968 ജനുവരിയിൽ 
ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപൊട് േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
ന്ക.എും.മജാർജ് മനാട്ടീസ് നൽകിയ അവിശ്ാസപ്ര
മേയവുും 1974  ഒക് മടാബറിൽ സി.അച്യുതമേമനാൻ 
േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര എ.എൻ.മഗാപാല പിള്ള 
മനാട്ടീസ് നൽകിയ പ്രമേയവുും  ഇരുപത് മപരുന്ട  
പിന്തുണയില്ലാത്തിനാൽ സ്ീക്ർ അവതരണാനുേതി 
നിരസിക്കുകയുണ്ായി. അനുേതി ലഭിച്ചാൽ  പത്് 
ദിവസത്ിനുള്ളിൽ പ്രമേയും ച്ർച്ചയ് ന്ക്ടുക്ണും. 
ച്ർച്ചയ്ക്കുമശഷോണ് പ്രമേയും  മവാട്ടിനിടുനെത്. 
മനാേിമേ്ഡ് അുംഗത്ിനുും അവിശ്ാസപ്രമേയ 
മവാന്ട്ടടുപെിൽ പന്ങ്ടുക്ാും.   
മകരള നിയേസഭയുന്ട ച്രിത്രത്ിൽ നാളിതവന്ര 
16 അവിശ്ാസപ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപെിക്ന്പെട്ടി
ട്ടുന്ണ്ങ്ിലുും ആർ.ശങ്ർ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര  

പി.ന്ക.കഞ്ഞ് അവതരിപെിച്ച അവിശ്ാസപ്രമേയും 
ോത്രോണ് പാസായത്.  1964 ന്സപ്്ുംബർ 7, 8 
തീയതികളിൽ ച്ർച്ച ന്ച്യ്ത പ്രമേയും മവാട്ടിനിട്ടമപൊൾ 
50 ന്നതിന്ര 73 മവാട്ടുകൾക്് പാസായി.  ന്ക.എും.
മജാർജിന്റെ മനതൃത്ത്ിലുള്ള 15 മകാൺഗ്രസ് 
അുംഗങ്ങൾ പ്രമേയന്ത് അനുകൂലിച്ച് മവാട്ട് മരഖ
ന്പെടുത്ിയതിനാലാണ് പ്രമേയും പാസായത്.
രണ്ാും മകരള നിയേസഭയിൽ നാല് അവിശ്ാ
സപ്രമേയങ്ങളാണ് ച്ർച്ച ന്ച്യ്തത്.1961 ജൂണിൽ 
സി.ജി.ജനാർദേനൻ സുംസ്ാന ച്രിത്രത്ിന്ല ആദ്യ 
അവിശ്ാസപ്രമേയത്ിന് മനാട്ടീസ് നൽകി. എനൊൽ 
മനാട്ടീസ് ച്ട്ടപ്രകാരേല്ലാത്തിനാൽ അനുേതി 
നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
അവിശ്ാസും മരഖന്പെടുത്തുനെതിനു പകരും പി.എസ്.
പി. േന്തിോരായ പട്ടും താണുപിള്ള, ന്ക.ച്ന്ദ്രമശഖരൻ, 
ഡി.ദാമോദരൻ മപാ്ി എനെിവർന്ക്തിന്രയായിരുന്നു 
മനാട്ടീസ്. ന്ത്് തിരുത്ി പട്ടും താണുപിള്ള േന്തിസഭ
യ് ന്ക്തിന്ര സി.ജി.ജനാർദേനൻ അവിശ്ാസപ്രമേയ 
മനാട്ടീസ് അടുത് ദിവസും നൽകകയുും, പ്രമേയും 
ച്ർച്ചയ് ന്ക്ടുത്്  മവാട്ടിനിടുകയുും 30 ന് എതിന്ര 
86 മവാട്ടുകൾക്് പരാജയന്പെടുകയുും ന്ച്യ്ത. 
പട്ടും താണുപിള്ളയുന്ട മനതൃത്ത്ിലുള്ള േന്തിസഭ
യ് ന്ക്തിന്ര 1962 ഒക് മടാബർ 10 ന് സി.അച്യുത
മേമനാൻ ന്കാണ്ടു വനെ അവിശ്ാസപ്രമേയും  29 
ന്നതിന്ര 78 മവാട്ടുകൾക്് പരാജയന്പെട്ടു. 1963 
ന്സപ്്ുംബർ 11 ന് ആർ.ശങ്ർ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
സി.അച്യുതമേമനാൻ അവിശ്ാസപ്രമേയും അവതരി
പെിന്ച്ചങ്ിലുും 65 ന്നതിന്ര  45 മവാട്ടുകൾക്് പ്രമേയും 
പരാജയന്പെട്ടു.
1964 പസെക്റ്റതംബർ 3 നക് ആർ.ശങ്കർ മന്തതിസ
ഭയക് പക്കതതിപര െതി.പക.കുഞെക് അവതരതിപ്തിച്ച 
പ്രലമയമവാണക് ലകരള നതിയമസഭ നവാളതിതുവപര 
െവാസവാക്കതിയ ഒലരപയവാരു അവതിശ്വാസപ്രലമയതം. 
അന്നക് ലവവാട്ടതിങതിൽ 50 പനതതിപര 73 ലവവാട്ടുകലളവാപട 
പ്രലമയതം െവാസവായതി.
നാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലയളവിലായി
രുന്നു സുംസ്ാന ച്രിത്രത്ിന്ല അഞ്ാേമത്യുും 
ആറാേമത്യുും ഏഴാേമത്യുും അവിശ്ാസപ്രമേ
യങ്ങൾ. സി.അച്യുതമേമനാൻ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
1971 ഏപ്രിൽ 6 ന് സി.ബി.സി.വാര്യർ അവതരിപെിച്ച 
പ്രമേയും 48 ന്നതിന്ര  69 മവാട്ടുകൾക്് തള്ളി. 
അമത വർഷും തന്നെ  സി.അച്യുതമേമനാൻ േന്തിസ
ഭയ് ന്ക്തിന്ര നവുംബർ 26 ന് മജാൺ ോഞ്ഞൂരാൻ 
അവതരിപെിച്ച പ്രമേയും 56 ന്നതിന്ര 72 മവാട്ടുകൾക്് 
പരാജയന്പെടുകയുും ന്ച്യ്ത. 1972 ന്സപ്്ുംബർ 25 

ന്  ഇമത േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര  ഇ.ബാലാനന്ദൻ 
അവതരിപെിച്ച പ്രമേയും 58 ന് എതിന്ര 70 മവാട്ടു
കൾക്് തള്ളി.
ആറാും മകരള നിയേസഭയിൽ ന്ക.കരുണാകരൻ 
േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 1982  ന്ഫബ്രുവരി 3 ന്  എ.സി.
ഷൺമുഖദാസ്  അവതരിപെിച്ച മകരള ച്രിത്രത്ിന്ല 
എട്ടാേന്ത്  അവിശ്ാസപ്രമേയും പ്രമത്യകതകൾ 
നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ന്ക.കരുണാകരൻ േന്തിസഭ
യ് ന്ക്തിന്ര  അവതരിപെിച്ച പ്രമേയും  മവാട്ടിനിട്ടമപൊൾ 
70 മവാട്ടുകൾ മനടി രണ്് പ്വുും തല്യത പാലിച്ചു.  
തടർനെ് സ്ീക്ർ എ.സി.മജാസ് ഭരണഘടനാപരോയി 
തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധികാരും ഉപമയാഗിച്ച് പ്രമേ
യത്ിന്നതിന്ര കാസ്റിങ് മവാട്ട് മരഖന്പെടുത്തുകയുും 
പ്രമേയും 70 ന്നതിന്ര 71 മവാട്ടുകമളാന്ട തള്ളുകയുും 
ന്ച്യ്ത. മകരള നിയേസഭയുന്ട ച്രിത്രത്ിന്ല 
ഏ്വുും ഉമദ്ാഗഭരിതോയ സുംഭവോയിരുന്നു അത്.  
 
ഏഴാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലത്് ന്ക.കരു
ണാകരൻ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 1983, 1985, 1986 
എനെീ വർഷങ്ങളിൽ തടർച്ചയായി അവിശ്ാസപ്രമേ
യങ്ങൾ അവതരിപെിക്ന്പെട്ടു.  1983 ഡിസുംബർ 19 ന് 
മബബി മജാൺ അവതരിപെിച്ച പ്രമേയും 63 ന്നതിന്ര 
72 മവാട്ടുകൾക്് പരാജയന്പെടുകയുും  1985 ഏപ്രിൽ 
8 ന് എും.വി.രാഘവൻ ന്കാണ്ടുവനെ പ്രമേയും 64 
ന്നതിന്ര 74 മവാട്ടുകൾക്കുും 1986 ജൂസല 21 ന് 
പ്രതിപ് മനതാവ് ഇ.ന്ക.നായനാർ  മനാട്ടീസ് 
നൽകിയ അവിശ്ാസപ്രമേയും 59 ന്നതിന്ര 80 
മവാട്ടുകൾക്കുും പരാജയന്പെട്ടു.
എട്ടാും മകരള നിയേസഭയിൽ രണ്് അവിശ്ാസപ്രമേയ
ങ്ങളാണ് ച്ർച്ച ന്ച്യ്തത്  1987 നവുംബർ 23 ന് ഇ.ന്ക.
നായനാർ  േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര വി.എും.സുധീരൻ 
മനാട്ടീസ് നൽകിയ അവിശ്ാസപ്രമേയോയിരുന്നു 
മകരള നിയേസഭ അഭിമുഖീകരിച്ച പന്തണ്ാേത്  അവി
ശ്ാസപ്രമേയും. അത്് 57 ന്നതിന്ര 79 മവാട്ടുകൾക്് 
തള്ളി. ഇ.ന്ക.നായനാർ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 1989 
ജനുവരി 4 ന്  ന്ക.ശങ്രനാരായണൻ ന്കാണ്ടുവനെ 
അവിശ്ാസപ്രമേയും 57 ന്നതിന്ര 79 മവാട്ടുകൾക്് 
പരാജയന്പെട്ടു.
ഒൻപതാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലത്് 
ന്ക.കരുണാകരൻ േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 1995 
ന്ഫബ്രുവരി 3 ന് വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദൻ ന്കാണ്ടുവനെ 
അവിശ്ാസപ്രമേയും 50 ന്നതിന്ര 87 മവാട്ടുകൾക്് 
പരാജയന്പെട്ടു.
പത്തു വർഷത്ിനുമശഷും 2005 ജൂസല 12 ന് 
ഉമെൻ ച്ാണ്ി േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര മകാടിമയരി 
ബാലകൃഷ്ണൻ മനാട്ടീസ് നൽകിയ അവിശ്ാസപ്രമേയും  
46 ന്നതിന്ര 82 മവാട്ടുകൾക്് സഭ തള്ളി. 
പതിനഞ്് വർഷത്ിനുമശഷും പതിനാലാും മകരള 
നിയേസഭയുന്ട കാലത്് പിണറായി വിജയൻ 
സർക്ാരിന്നതിന്ര 2020 ആഗസ്റ്  24 ന് അവ
തരിപെിക്ന്പെട്ട പ്രമേയും മകരള നിയേസഭയിന്ല 
പതിനാറാേന്ത് അവിശ്ാസപ്രമേയോണ.് പ്രമേയും 
40 ന്നതിന്ര 87 മവാട്ടുകൾക്് പരാജയന്പെട്ടു.
    ഏ്വുും കൂടുതൽ അവിശ്ാസപ്രമേയങ്ങന്ള മനരിട്ട 
മുഖ്യേന്തി ന്ക.കരുണാകരനാണ്. 1982, 1983, 
1985, 1986, 1995 എനെീ വർഷങ്ങളിലായി അഞ്്  
അവിശ്ാസപ്രമേയങ്ങൾ അമദേഹത്ിന്റെ മനതൃത്
ത്ിലുള്ള സർക്ാർ അതിജീവിച്ചു.  ഏ്വുും കൂടുതൽ 
അവിശ്ാസപ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപെിക്ന്പെട്ടത് 
രണ്ാും മകരള നിയേസഭയിലാണ്. പട്ടും താണു പിള്ള, 
ആർ .ശങ്ർ എനെിവരുന്ട േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
ന്ോത്ും നാല്  അവിശ്ാസപ്രമേയങ്ങളിമന്മൽ ച്ർച്ച 
നടത്തുകയുണ്ായി. 

കകരള നിയമസഭയിന്ല അവിശ്ാസപ്രകമയങ്ങൾ 

തതിരുവതിതവാതംകൂറതിപല ആദ്ര്യ അവതിശ്വാസ പ്രലമയതം
ശ്രീമൂലും പ്രജാസഭ ന്ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡറൊയിരുനെ ടി.എും.വർഗീസിന്നതിന്രയായിരുന്നു തിരുവിതാും
കൂറിന്ല ആദ്യ അവിശ്ാസ പ്രമേയും
1935 ൽ നിവർത്ന പ്രമ്ാഭന്ത് തടർനെ് അറസ്റിലായ സ്ാതന്ത്യസേരമസനാനി സി.മകശവൻ 
1937 ൽ ജയിൽ മോച്ിതനായതിന്നത്തുടർനെ് അമദേഹത്ിന് വൻ സ്ീകരണന്ോരുക്ിയിരുന്നു. 
സ്ീകരണ ച്ടങ്ങിൽ അദ്ധ്യ്ത വഹിച്ചത് സുംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ ക്ിയുന്ട മനതാവ് ടി.എും. വർ
ഗീസായിരുന്നു. അനെ് ടി.എും. വർഗീസ് മുഴുവൻ തിരുവിതാുംകൂർ ജനതയുന്ടയുും മപരിലായിരുന്നു 
സി.മകശവന് സ്ാഗതും ആശുംസിച്ചത്. അതിൽ ക്ഷുഭിതനായ ദിവാൻ സർ സി.പി., ന്ഡപ്യൂട്ടി 
പ്രസിഡറെ് സ്ാനത്് നിനെ് ടി.എും. വർഗീസിന്ന പുറത്ാക്ാൻ അവിശ്ാസ പ്രമേയും ന്കാണ്ടുവരാൻ 
തീരുോനിക്കുകയായിരുന്നു. 1937 നവുംബർ 26 ന് അവിശ്ാസപ്രമേയ ച്ർച്ചയ് ന്ക്ാടുവിൽ 70 
അുംഗങ്ങളുണ്ായിരുനെ ശ്രീമൂലും പ്രജാസഭയിന്ല 42 അുംഗങ്ങളുും വർഗീസിന്ന എതിർക്കുകയുും 
ഉപാധ്യ് സ്ാനത്് നിനെ് അമദേഹും പുറത്ാവുകയുും ന്ച്യ്ത. ഇമതത്തുടർനൊണ് തിരുവിതാുംകൂർ 
മസ്റ്് മകാൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത്. 1938 ന്ഫബ്രുവരി 23 ന് സി.വി. കഞ്ഞുരാേൻ അദ്ധ്യ്നുും, പട്ടും 
താണുപിള്ള പ്രസിഡന്റുും പി.എസ്.നടരാജപിള്ള ന്സക്ട്ടറിയുോയി മസ്റ്് മകാൺഗ്രസ്് രൂപീകൃതോയി.

ആർ.ശങ്കർ

െതി.പക.കുഞെക്
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പാർലന്േറെറി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ിതിയിൽ 
നിയേനിർമൊണസഭകളിന്ല നടപടിക്

േങ്ങൾ സുഗേോയി ച്ട്ടപ്രകാരും നടക്കുമ്ാഴാണ് 
ജനാധിപത്യപ്രക്ിയ അർത്വത്ാകനെത്.  സഭയുന്ട 
നടത്ിപെിനുും സഭയിൽ നടക്കുനെ സ്തന്ത ച്ർച്ചകൾ, 
തറനെ സുംവാദങ്ങൾ, സുതാര്യോയ വിേർശനങ്ങൾ, 
സാർത്കോയ അവതരണങ്ങൾ തടങ്ങിയവയ് ന്ക്
ല്ലാും  കൃത്യോയ ച്ട്ടങ്ങളുന്ടയുും കാലാകാലങ്ങളിൽ 
പുറന്പെടുവിക്കുനെ റൂളിുംഗുകളുന്ടയുും മരഖന്പെടുത്ിയി
ട്ടുള്ള നിർമദേശങ്ങളുന്ടയുും അനുവർത്ിച്ചുമപാരുനെ 
കീഴ് വഴക്ങ്ങളുന്ടയുും പാർലന്േറെറി േര്യാദകളുന്ടയുും 
ഒരു ച്ട്ടക്കൂട് അനിവാര്യോണ്.  നിയേനിർമൊണ 
സഭകളുന്ട ച്ലനാത്കതയ്ക് ലിഖിതച്ട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്ി 
പാലിക്കുനെ സമ്പ്രദായും നൂ്ാണ്ടുകൾക്കു മുൻപുതന്നെ  
നിലനിനെിരുന്നു.  പാർലന്േറെിന്റെയുും സുംസ്ാന 
നിയേനിർമൊണസഭകളുന്ടയുും നടപടിക്േവുും 
കാര്യങ്ങളുന്ട നടത്ിപ്പുും ക്േന്പെടുത്തുനെതിനുമവണ് 
ച്ട്ടങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാന്േനെ് ഭരണഘടന അനുമഛേദും 
118, 208 എനെിവ വ്യവസ് ന്ച്യ്യുന്നു. ോറുനെ സാഹച്
ര്യങ്ങൾക്കുും ശാസ്തസാമങ്തിക വിദ്യകളുന്ട വളർച്ചയ്ക്കുും 
അനുസൃതോയാണ് സഭയുന്ട നടപടിക്േങ്ങളുും സഭയുും 
സാോജികരുും അനുഭവിച്ചുവരുനെ അവകാശാധികാര
ങ്ങളുും ഉരുത്ിരിഞ്ഞു വനെിട്ടുള്ളത്.  സഭാദ്ധ്യ്ന്മാരുന്ട 
മദശീയസമമെളനങ്ങളിൽ നടപടിക്േവുും കാര്യനിർവ്വ
ഹണവുും സുംബന്ിച്ച് ഉയർന്നു വരുനെ തീരുോനങ്ങളുും 
നിർമദേശങ്ങളുും സഭാച്ട്ടങ്ങളുന്ട ഭാഗോക്ാറുണ്്.  
ഇ്്യയിന്ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ിടയിൽ ആദ്യോയി നിയ
േനിർമൊണസഭകൾ രൂപീകരിച്ചത് തിരുവിതാുംകൂറിലുും 
സേസൂറിലുോയിരുന്നു.  അക്ാരണത്ാൽത്ന്നെ 
സഭയുന്ട നടത്ിപ്പുും കീഴ് വഴക്ങ്ങളുും സുംബന്ിച്ച് 
ന്റഗുമലഷനുകളുും ച്ട്ടങ്ങളുും രൂപീകരിക്കുനെതിന് 
മകരളനിയേസഭയ്ക് പാര്ര്യവുും അനുഭവസ്ത്തുും 
സകമുതലായുണ്്.
 മകരള നിയേസഭ രൂപീകൃതോകനെതിന് മു്് 
നിലവിലുണ്ായിരുനെ നിയേനിർമൊണസഭകളുും 
വ്യക്തോയ ച്ട്ടങ്ങളുന്ടയുും ന്റഗുമലഷനുകളുന്ടയുും 
അടിസ്ാനത്ിലാണ് പ്രവർത്ിച്ചിരുനെത്.  1888 ോർച്ച് 
30 ന് 'തിരുവിതാുംകൂർ ന്ലജിമസ്ീവ്  കൗൺസിൽ 
ന്റഗുമലഷൻ' പാസ്ാക്ിയമതാന്ടയാണ് മകരളത്ിന്ല 
ആദ്യ നിയേനിർമൊണ സഭയായ തിരുവിതാുംകൂർ 
ന്ലജിമസ്ീവ് കൗൺസിൽ രൂപീകൃതോയത്.  തടർനെ് 
നിയേനിർമൊണ സഭകളിലുണ്ായ പരിഷ് കാരങ്ങൾ
ക്നുസൃതോയി ന്റഗുമലഷൻ മഭദഗതി വരുത്ി.  1919 
ന്ല ന്റഗുമലഷൻ പ്രകാരും പതിന്നാനെ് അനൗമദ്യാഗി
കാുംഗങ്ങളിൽ എട്ടു മപന്ര ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുനെതിനുള്ള 
വ്യവസ് രൂപീകരിക്കുകയുും അുംഗങ്ങൾക്് ബജ്ിമന്മൽ 
ച്ർച്ച ന്ച്യ്യുനെതിനുും നിബന്നകൾക്് വിമധയോയി 
സഭയിൽ മച്ാദ്യും മച്ാദിക്കുനെതിനുമുള്ള അവകാശും  
ലഭിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത.  1921 ന്ല ന്റഗുമലഷൻ പ്രകാരും 
കൗൺസിലിന്റെ അുംഗസുംഖ്യ വർദ്ധിപെിക്കുകയുും കൂടുതൽ 
അധികാരങ്ങൾ നൽകകയുും ന്ച്യ്തമപൊൾ ച്ട്ടങ്ങൾ 
പരിഷ് കരിച്ച് സ്റാൻഡിുംഗ് ഓർഡറുകൾ പുറന്പെടുവിച്ചു.
 ശ്രീമൂലും മപാപ്പുലർ അസുംബ്ി ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ്, 
അുംഗങ്ങളുന്ട മയാഗ്യത, നടപടിക്േങ്ങൾ എനെിവ 
സുംബന്ിച്ച് 1922 ന്ഫബ്രുവരി 24 ന് ച്ട്ടും പുറന്പെടുവിച്ചു.  
അുംഗങ്ങൾക്് കൗൺസിലിൽ സുംസാരിക്കുനെതിന് 
അവകാശും ലഭിച്ചത് 1930 ജനുവരി 12 ന് ന്ലജിമസ്ീവ് 
കൗൺസിൽ ന്റഗുമലഷൻ പരിഷ് കരിച്ചമതാന്ടയാണ്.  
1932 ഒക് മടാബർ 28 ന്ല മഭദഗതിയുന്ട അടിസ്ാ
നത്ിൽ ദ്ിേണ്ഡല സുംവിധാനും നിലവിൽ വന്നു.  
ഇരുസഭകളിലുും അുംഗങ്ങൾക്് അഭിപ്രായ സ്ാതന്ത്യവുും 
ധനാഭ്യർത്നകളിൽ കറവു വരുത്തുനെതിനുും എതിരഭി
പ്രായും മരഖന്പെടുത്തുനെതിനുും ന്ഡപ്യൂട്ടി പ്രസിഡറെിന്ന 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുനെതിനുമുള്ള വ്യവസ്കളുും നിലവിൽ 
വന്നു.  1933 ൽ ആഡി്്, അമപ്രാപ്രിമയഷൻ അക്ൗ
ണ്ടുകൾ പരിമശാധിക്കുനെതിനായി ച്ട്ടും 79(1) പ്രകാരും 

പബ്ിക് അക്ൗണ്് സ് കമെി്ി രൂപീകരിച്ചു.  1932 ന്ല 
നിയേസഭാ പരിഷ് കാരങ്ങൾ 1947 ൽ ഉത്രവാദി
ത്ഭരണും ഏർന്പെടുത്തുനെതവന്ര  തടർന്നു.  1948 
ോർച്ച് 24 ന് 'തിരുവിതാുംകൂർ ഇറെറിും മകാൺസ്റി്്യൂഷൻ 
ആക്് ' പ്രകാരും നിയേസഭമയാട് ഉത്രവാദിത്മുള്ള 
ജനകീയ േന്തിസഭ നിലവിൽ വന്നു.  1948 ൽ ന്പ്ീഷൻ 
കമെി്ി രൂപീകരിച്ചത് സഭാ ച്ട്ടങ്ങളിൽ ഉൾന്പെടുത്ി. 
 ന്കാച്ചിയിലുും സോനോയ പരിഷ് കാരങ്ങൾ നടപെിൽ 
വരുത്ിയിരുന്നു. 1923 ന്ല ന്കാച്ചിൻ ന്ലജിമസ്ീവ്  
കൗൺസിൽ ആക്് പ്രകാരും 1925 ഏപ്രിലിൽ ന്ലജി
മസ്ീവ്  കൗൺസിൽ പ്രവർത്നും തടങ്ങി.  1926 
ജൂസല 28 ന് സ്റാൻഡിുംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമെി്ിയുന്ട 
രൂപീകരണും, 1938 ന്ല ന്കാച്ചിൻ ഗവൺന്േറെ് ആക്് 
പ്രകാരും ഏർന്പെടുത്ിയ ദ്ിഭരണും,1946 ന്ല  പബ്ിക് 
അക്ൗണ്് സ് കമെി്ി രൂപീകരണും, 1947 ന്ല ഹൗസ് 
കമെി്ിയുന്ട സുംഘാടനും, എനെിവ സുംബന്ിച്ച് 
കാലാകാലങ്ങളിൽ ച്ട്ടങ്ങൾ പരിഷ് കരിച്ചു.
 1949 ൽ തിരുവിതാുംകൂറിന്ലയുും ന്കാച്ചിയിന്ലയുും 
േഹാരാജാക്ന്മാർ ഒപ്പുവച്ച 'കവനറെ് ' പ്രകാരും 1949 
ജൂസല 1 ന് തിരു-ന്കാച്ചി സുംസ്ാനും രൂപുംന്കാണ്ടു.  
ആ ദിവസും തിരുവിതാുംകൂറിന്ലയുും ന്കാച്ചിയിന്ലയുും 
നിയേസഭകളിൽ അുംഗങ്ങളായിരുനെവർ തിരു-ന്കാച്ചി 
നിയേസഭാുംഗങ്ങളായി.  അസുംബ്ിയുന്ട കൃത്യനിർവ്വഹ
ണത്ിന് തിരു-ന്കാച്ചി നിയേസഭാ നടപടിക്േങ്ങളുും 
സ്റാൻഡിുംഗ് ഓർഡറുകളുും നിലവിൽ വന്നു.  അനെ് നില
വിലുണ്ായിരുനെ ധനകാര്യ സേിതികൾക്കുപകരും 1949 
ൽ എസ്റിമേ്് കമെി്ി രൂപീകരിച്ചമപൊൾ ച്ട്ടും മഭദഗതി 
ന്ച്യ്ത.    1954 ആഗസ്റ് 31 ന് നിലവിലുണ്ായിരുനെ 
ച്ട്ടങ്ങൾ, 'തിരു-ന്കാച്ചി നിയേസഭാ നടപടിക്േങ്ങളുും 
കാര്യനിർവ്വഹണവുും സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടങ്ങൾ'  എനെ് 
പുന:നാേകരണും ന്ച്യ്ത.  
 സുംസ്ാന രൂപീകരണന്ത് തടർനെ് ഒനൊും 
മകരള നിയേസഭ 1957 ഏപ്രിൽ 1 ന് നിലവിൽ 
വന്നു.  1956 ന്ല സുംസ്ാന പുനസുംഘടന ആക്ിന്ല 
വ്യവസ്കളുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ അനെ് നിലനി
നെിരുനെ തിരു-ന്കാച്ചി നിയേസഭാ നടപടിക്േവുും 
കാര്യനിർവ്വഹണവുും സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടങ്ങൾ മകരള 
നിയേസഭയിലുും ബാധകോക്ി.  നടപടിക്േങ്ങൾ 
പരിഷ് കരിക്കുനെതിനായി രൂപീകരിച്ച ച്ട്ടങ്ങൾ 
സുംബന്ിച്ച സേിതിയുന്ട ഒനൊേത് റിമപൊർട്ട് 1959 
ഏപ്രിലിൽ സഭയിൽ സേർപെിച്ചു.  1959 ജൂസല 31 ന് 
ഒനൊും മകരള നിയേസഭ പിരിച്ചുവിട്ടമതാന്ട മഭദഗതികൾ 
പാസ്ാക്കുവാൻ കഴിയാന്ത വന്നു.  രണ്ാും മകരള 
നിയേസഭയിന്ല റൂൾസ് കമെി്ി മഭദഗതി വരുത്ിയ 
ച്ട്ടും 1960 ന്സപ്്ുംബർ 19 ന് സഭ അുംഗീകരിച്ചു.  
ശനി, ഞായർ, ന്പാത ഒഴിവുദിനങ്ങളിൽ സഭ മച്രാൻ 

പാടില്ല,  അനൗമദ്യാഗികാുംഗങ്ങളുന്ട കാര്യങ്ങൾക്ായി 
ന്വള്ളിയാഴ്ചയല്ലാന്ത േന്്ാരുദിവസും സഭാ മനതാവുും 
പ്രതിപ് മനതാവുോയി കൂടിയാമലാച്ിച്ച് സ്ീക്ർക്് 
തീരുോനിക്ാും എനെിങ്ങന്നയുള്ള മഭദഗതികളാണ് 
രണ്ാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലത്് ച്ട്ടത്ിൽ 
ഉൾന്പെടുത്ിയത്.  
 മൂനൊും മകരള നിയേസഭയുന്ട ച്ട്ടങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
സേിതി 1968 ആഗസ്റ് 26 ന് സഭയിൽ സേർപെിച്ച 
റിമപൊർട്ടിൽ ശിപാർശ ന്ച്യ്ത പ്രകാരും ന്പാതമേഖലാ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കുമവണ്ിയുള്ള സേിതി രൂപീകരിച്ചതും 
നാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലയളവിൽ 1972 
ന്സപ്്ുംബർ 8 ന്ല റിമപൊർട്ടിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ മ്േത്ിനായുള്ള സേിതി 
രൂപീകരിച്ചതും സഭാ ച്ട്ടങ്ങളിൽ ഉൾന്പെടുത്ി പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു.
  നാലാും മകരള നിയേസഭയിന്ല ച്ട്ടങ്ങൾ 
സുംബന്ിച്ച സേിതി, പാർലന്േറെിന്ലയുും സുംസ്ാന 
നിയേനിർമൊണസഭകളിന്ലയുും ച്ട്ടങ്ങൾ ഏകീകരി
ക്ണന്േനെ് സ്ീക്ർോരുന്ട മദശീയസമമെളനത്ിൽ 
ഉയർന്നുവനെ അഭിപ്രായുംകൂടി കണക്ിന്ലടുത്തിന്റെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ 1976 ൽ ച്ട്ടങ്ങളിൽ ോ്ങ്ങൾ 
വരുത്ി.  ന്ഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ, സഭാ മനതാവ്, പ്രതിപ് 
മനതാവ് എനെീ പദങ്ങളുന്ട നിർവ്വച്നും, സഭാസമമെളന 
സേയും ന്വള്ളിയാഴ്ച ഒഴിന്കയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ         
രാവിന്ല 8.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക് മശഷും 1.30 വന്രയുും 
ന്വള്ളിയാഴ്ച ദിവസും രാവിന്ല 8.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു മശഷും 
12.30 വന്രയുോക്ി  നിശ്യിച്ചത് ഈ മഭദഗതിയിലായി
രുന്നു.  മച്ാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മനാട്ടീസ് നൽമകണ് സേയും 
10 ദിവസത്ിൽ നിന്നുും 12 ദിവസോയി ഉയർത്തുകയുും 
േന്തിോർ ഉത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്ി നൽകനെതിനുള്ള 
സേയും അഞ്ിൽ നിനെ് 8 ദിവസോയി ഉയർത്തുകയുും  
സഭയിൽ വാക്ാൽ േറുപടി പറമയണ് മച്ാദ്യങ്ങൾ 
പരോവധി 30 എണ്ോയി നിജന്പെടുത്തുകയുും ന്ച്യ്ത.  
തിങ്ൾ, ബുധൻ  എനെീ ദിവസങ്ങളിൽ 12.30 മുതൽ 
1.00 േണി വന്ര അനുവദിച്ചിരുനെ അരേണിക്കൂർ 
ച്ർച്ച ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസോക്ിയതും ധനകാര്യ 
സേിതികളുന്ട കാലാവധി രണ്ടുവർഷോക്ിയതും 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ മ്േസേിതിയുന്ടയുും 
ധനകാര്യ സേിതികളുന്ടയുും അുംഗസുംഖ്യ 11 ആയുും 
അനൗമദ്യാഗികാുംഗങ്ങളുന്ട ബില്ലുകളുും പ്രമേയങ്ങളുും 
സുംബന്ിച്ച സേിതി ഒഴിന്കയുള്ള േ്് സേിതികളുന്ട 
അുംഗസുംഖ്യ 9 ആയുും ഉയർത്ിയതും ഇക്ാലത്ാ
യിരുന്നു.  കാമര്യാപമദശകസേിതിയുന്ട ശിപാർശ 
പ്രകാരമുള്ള മഭദഗതികൾ ഉൾന്പെടുത്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള 
റിമപൊർട്ട് 1976 ന്ഫബ്രുവരി 17 ന് സഭയിൽ സേർപെിച്ചു.  
മഭദഗതി നടപെിൽ വരുത്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള വിജ്ാപനും 
1976 ജൂൺ 18 ന് പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നു. 

സഭാ ചട്ങ്ങൾ കാലത്ിന്നാപെം 

പകവാച്ചതിൻ പലജതിലലേറ്റീവക്  കൗൺസതിൽ മന്ദതിരതം വതി.പജ.ടതി ഹവാൾ (അയ്ങ്കവാളതി ഹവാൾ)

(ലശഷതം ലെജക്... 18) 



\w. 02/G{]nÂ 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

18

 അഞ്ാും മകരള നിയേസഭയിൽ സബ്ജക്് 
കമെി്ികളുന്ട രൂപീകരണും സുംബന്ിച്ച വിഷയും 
പഠിക്കുനെതിനായി 1979 ോർച്ച് 14 ന് ഇ.ച്ന്ദ്രമശഖരൻ 
നായർ അദ്ധ്യ്നായി പതിനാലുംഗ അഡ് മഹാക്് 
കമെി്ി രൂപീകരിച്ചു.  കമെി്ിയുന്ട ശിപാർശകൾ 
സഭയുന്ട ച്ട്ടങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച സേിതിയുും സഭയുും 
അുംഗീകരിച്ചതിന്ന തടർനെ് അവ കൂടി ഉൾന്പെടുത്ി 
ച്ട്ടും മഭദഗതി ന്ച്യ്ത.  1980 ഡിസുംബറിൽ റൂൾസ് 
കമെി്ി സഭയിൽ സേർപെിച്ച രണ്ാേത് റിമപൊർട്ടിന്ല 
ശിപാർശയുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ ശ്രദ്ധ്ണിക്ൽ 
ഒരു ദിവസും ഒനെ് എനെത് രന്ണ്ണ്ും അവതരിപെിക്ാ
ന്േനൊയി.
 ആറാും മകരള നിയേസഭയുന്ട റൂൾസ്  കമെി്ിയുന്ട 
ആദ്യ റിമപൊർട്ടിന്ല ശിപാർശകളുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഒരു മയാഗത്ിൽ അടിയ്രന്പാതപ്രാധാന്യമുള്ള 
സുംഗതികളിമലയ്ക് ബന്ന്പെട്ട േന്തിയുന്ട ശ്രദ്ധ 
്ണിക്കുനെതിന് രണ്ടു സുംഗതികൾ ഉനെയിക്ാന്േനെ 
വ്യവസ് ച്ട്ടും 62 ൽ ഉൾന്പെടുത്ി.  നിയേനിർമൊണ 
സഭകളുന്ട ആക്് മൂലും ച്ട്ടങ്ങൾ പുറന്പെടുവിക്കുനെതിന് 
സുംസ്ാന സർക്ാരിന് അധികാരും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
സുംഗതിയിൽ അടിയ്രസ്ഭാവമുള്ള ച്ട്ടങ്ങൾ 
പുറന്പെടുവിക്കുനെതിന് മുൻപ് സബ്ജക്് കമെി്ിയുന്ട 
പരിമശാധനയ്ക് വയ്കണന്േനെില്ലാന്യന്നുും അപ്രകാരും 
പുറന്പെടുവിക്കുനെ ച്ട്ടും പിനെീട് സാധൂകരണത്ിനായി 
സേിതിക്് സേർപെിമക്ണ്താന്ണന്നുും ച്ട്ടും 238 ന്റെ 
ക്ലിപ്നിബന്നയായി കൂട്ടിമച്ചർത്തു. 
 ഏഴാും മകരള നിയേസഭയുന്ട കാലയളവിൽ 
അനൗമദ്യാഗിക പ്രമേയങ്ങളുും ബില്ലുകളുും സുംബന്ിച്ച 
സേിതിക്് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകിന്ക്ാണ്് 
136, 220, 221, 258 എനെീ ച്ട്ടങ്ങൾ പരിഷ് കരിച്ചു.
 ഒൻപതാും മകരള നിയേസഭയിന്ല റൂൾസ് കമെി
്ിയുന്ട 1992 ജൂസല 16 ന് സേർപെിച്ച റിമപൊർട്ടിന്ല 
ശിപാർശ പ്രകാരും രൂപീകൃതോയ സ്തീകളുന്ടയുും കട്ടി
കളുന്ടയുും മ്േും സുംബന്ിച്ച സേിതി, പരിസ്ിതി 
സേിതി എനെിവയുന്ട ഘടനയുും ചുേതലകളുും സുംബന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ സഭാച്ട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടിമച്ചർത്ത് 1992 
ജൂസല 25 ന് പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നു. 1993 ജനുവരി 
27 ന്ല റിമപൊർട്ടിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ പിനൊക്സ
മുദായങ്ങളുന്ട മ്േത്ിനു മവണ്ിയുള്ള സേിതിയുന്ട 
രൂപീകരണും ഉൾന്പെടുത്ിയ മഭദഗതി 1993 ന്ഫബ്രുവരി 
4 ാും തീയതി നിലവിൽ വന്നു.  1995 ോർച്ച് 31 ന് 
സഭയിൽ സേർപെിച്ച  റിമപൊർട്ടിന്ല  മേശപ്പുറത്തുവച്ച 
കടലാസുകൾ സുംബന്ിച്ച സേിതികൾ എനെ മപരിൽ 
സേിതി മവണന്േനെ ശിപാർശയുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ 
സേിതി രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ഫലോയി ബന്ന്പെട്ട ച്ട്ടങ്ങൾ 
1995 ഏപ്രിൽ 21 ന് മഭദഗതി ന്ച്യ്ത് പ്രാബല്യത്ിലാക്ി.
 പത്ാും മകരള നിയേസഭയുന്ട റൂൾസ് കമെി്ിയുന്ട 
രണ്ാേത് റിമപൊർട്ടിന്ല ശിപാർശയുന്ട അടിസ്ാ
നത്ിൽ മച്ാദ്യങ്ങളുന്ട എണ്ത്ിൽ നിയന്തണും 
ന്കാണ്ടുവന്നു.  ഒരുംഗത്ിന് ഒരു ദിവസും 5 മച്ാദ്യങ്ങൾ 
അനുവദിക്ാവുനെതാന്ണന്നുും അതിൽ വാക്ാൽ 
േറുപടി പറമയണ് രണ്് എണ്ും പട്ടികയിൽ ഉൾന്പെ
ട്ടാൽ മരഖാമൂലും േറുപടി ലഭിമക്ണ്വ മൂന്നെണ്വുും 
വാക്ാൽ േറുപടി പറമയണ് മച്ാദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത് 
പ്ും പരോവധി 5 എണ്വുും ഉൾന്പെടുത്ാന്േന്നുമുള്ള  
റിമപൊർട്ടിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ച്ട്ടങ്ങളിൽ വരുത്ിയ 
ോ്ങ്ങൾ 1997 ഏപ്രിൽ 17 ന് പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നു.  
റൂൾസ് കമെി്ിയുന്ട നാലാേത് റിമപൊർട്ടിൽ ധനകാര്യ 
സേിതികളുന്ട കാലാവധി 30 ോസോയി ഉയർത്ണ
ന്േന്നുും പ്രിവിമലജ് കമെി്ിയിൽ എഥിക് സ് സുംബന്ിച്ച 
വിഷയവുും ഉൾന്പെടുത്ണന്േന്നുും വികലാുംഗരുന്ടയുും 
ോനസികോയി ന്വല്ലുവിളി മനരിടുനെവരുന്ടയുും വിഷയും 
കൂടി സ്തീകളുന്ടയുും കട്ടികളുന്ടയുും മ്േും സുംബന്ിച്ച 
സേിതിയുന്ട പരിധിയിൽ ന്കാണ്ടുവരണന്േന്നുമുള്ള 
ശിപാർശ സഭ അുംഗീകരിച്ചമതാന്ട തത്സുംബന്ോയ 
മഭദഗതി വരുത്ിയ ച്ട്ടും 1999 ആഗസ്റ് 3 ന് നിലവിൽ 
വന്നു.
 പതിന്നാനൊും മകരള നിയേസഭയിന്ല ച്ട്ടങ്ങൾ 
സുംബന്ിച്ച സേിതിയുന്ട ഒനൊേത് റിമപൊർട്ടിന്ല 
ശിപാർശകൾ 2003 ജനുവരി 28 ന്  സഭയുന്ട മേശപ്പു
റത്തു വയ്ക്കുകയുും അതിനനുസൃതോയി രൂപീകരിക്ന്പെട്ട 
മലാക്ൽഫണ്് അക്ൗണ്് സ് കമെി്ി, ഔമദ്യാഗിക ഭാഷ  
സുംബന്ിച്ച സേിതി എനെിവ സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടങ്ങളുും 
ഉൾന്പെടുത്ി പരിഷ് കരിച്ച പതിപെ് 2003 ന്ഫബ്രുവരി 
18 ന് നിലവിൽ വരികയുും ന്ച്യ്ത.
 പന്തണ്ാും മകരള നിയേസഭയിന്ല ച്ട്ടങ്ങൾ 
സുംബന്ിച്ച സേിതി 2008 നവുംബർ 25 ന് സഭയിൽ 
സേർപെിച്ച റിമപൊർട്ടിന്ല ശിപാർശയിൽ തമദേശസ്യും
ഭരണസ്ാപനങ്ങളുന്ട കണക്കുകൾ സുംബന്ിക്കുനെ 
സി.ആറെ് എ.ജി.യുന്ട റിമപൊർട്ട് പരിമശാധിമക്ണ് 
ചുേതല  മലാക്ൽഫണ്് അക്ൗണ്് സ് കമെി്ിക്് 
നൽകണന്േനെ് നിർമദേശിച്ചു.  സഭ അത് അുംഗീകരിച്ച
തിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ തത്സുംബന്ോയ മഭദഗതി 
ച്ട്ടങ്ങളിൽ വരുത്ി.  ന്പാതമേഖലാ സ്ാപനങ്ങന്ള 
സുംബന്ിക്കുനെ സേിതി പരിമശാധനയ്ക് വിമധയോക്കുനെ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട വിശദാുംശങ്ങൾ ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുള്ള 
നാലാും പട്ടികയുും പരിഷ് കരിച്ചു. ഈ മഭദഗതികൾ 2008 
ഡിസുംബർ 4 ന് പ്രാബല്യത്ിൽ വന്നു.  റൂൾസ് കമെി്ി 

2010 ോർച്ച് 31 ന് സേർപെിച്ച മൂനൊേത് റിമപൊർട്ടിന്ല 
ശിപാർശ പ്രകാരും മലാക്ൽഫണ്് അക്ൗണ്് സ് 
കമെി്ിക്് ധനകാര്യസേിതിയുന്ട പദവി നൽകകയുും 
അുംഗസുംഖ്യ പതിന്നാനെ് ആയി നിശ്യിക്കുകയുും 
ന്ച്യ്ത.
 ച്ട്ടങ്ങൾ പരിഷ് കരിക്കുനെതിന് േന്തിോരുും 

സാോജികരുും അുംഗങ്ങളായി രൂപീകരിച്ച അഡ് മഹാക്് 
കമെി്ിയുന്ട റിമപൊർട്ടിന്ന ആസ്ദോക്ി 2010 ൽ 
ച്ട്ടങ്ങൾ വീണ്ടുും പരിഷ് കരിച്ചു.  സഭാസമമെളനത്ിന് 
സേൻസ് അയയ്ക്കുനെത് 15 ദിവസും മുൻപായിരിക്
ണന്േന്നുും പുതിയ ബില്ലുകൾ േലയാളത്ിൽ ോത്രും 
അവതരിപെിക്ണന്േന്നുും ച്ട്ടും മഭദഗതി ന്ച്യ്ത.  
മച്ാമദ്യാത്ര നടപടിക്േത്ിലുും സേഗ്രോയ ോ്ങ്ങൾ 
ഈ ശിപാർശയിലൂന്ട വരുത്ി.  മച്ാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള 
മനാട്ടീസ് നൽകനെതിനുള്ള കാലാവധി 12 ദിവസങ്ങൾക്് 
മു്് എനെത് 10 ദിവസങ്ങൾക്കു മു്് എനെ് ോ്ിയതും 
മനാട്ടീസ് നൽമകണ് സേയപരിധി ഉച്ചയ്ക്കുമശഷും 3 
േണിക്കു മു്് എനെത് ഉച്ചയ്ക്കു 12 േണിക്കു മു്ായി എനെ് 
വ്യത്യാസന്പെടുത്ിയതും ഒരുംഗത്ിന് ഒരു ദിവസും 
പരോവധി മനാട്ടീസ് നൽകാവുനെ മച്ാദ്യങ്ങളുന്ട എണ്ും 
അഞ്ിൽ നിനെ് ഏഴായി ഉയർത്ിയതും ഉപമച്ാദ്യും 
മച്ാദിക്കുനെതിനുള്ള നവീകരിച്ച വ്യവസ്കൾ ഉൾന്പെ
ടുത്ിയതും മച്ാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള േറുപടി തമലദിവസും 5 
േണിക്കു മു്ായി നൽകണന്േന്നുും േറുപടി യഥാസേയും 
ലഭ്യോക്ിയിന്ല്ലങ്ിൽ അതിനുള്ള കാരണും വ്യക്തോ
ക്കുനെ മസ്റ്് ന്േറെ് സഭയുന്ട മേശപ്പുറത്തുവയ്കണന്േനെ 
വ്യവസ്കളുും സബ്ജക്് കമെി്ികളുന്ട എണ്ും പത്ിൽ 
നിനെ് പതിനാലായി വർദ്ധിപെിച്ചതിന്റെ വ്യവസ്കളുും 
ച്ട്ടത്ിൽ ഉൾന്പെടുത്ിയത് ഇക്ാലത്ാണ്.  േത്സ്യ
ന്ത്ാഴിലാളികളുന്ടയുും അനുബന്ന്താഴിലാളികളു
ന്ടയുും മ്േും, പ്രവാസി മ്േും, യുവജനമ്േവുും 
യുവജനകാര്യവുും മുതിർനെ പൗരന്മാരുന്ട മ്േും 
എനെീ വിഷയങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച്  നാലു സേിതികൾ 
രൂപീകരിക്കുകയുും അത് സുംബന്ിച്ച വിശദാുംശങ്ങളുും 
വ്യവസ്കളുും സഭാച്ട്ടങ്ങളിൽ ഉൾന്പെടുത്തുകയുും 
ന്ച്യ്ത. 
 സഭയ്ക്കുള്ളിലുും സഭാസേിതി മയാഗങ്ങളിലുും സേിതി 
സന്ദർശനമവളകളിലുും പാലിമക്ണ് ന്പരുോ് രീതികളുും 
നിബന്നകളുും മക്ാഡീകരിച്ച് അുംഗങ്ങൾക്കുള്ള      
ന്പരുോ്ച്ചട്ടും 2010 ൽ പ്രാബല്യത്ിൽ ന്കാണ്ടുവന്നു. 
ഇത് സഭാ ച്ട്ടങ്ങളിൽ അനുബന്ും I I ആയി ഉൾന്പെടുത്ി.  
പരിഷ് കരിച്ച ച്ട്ടങ്ങൾ 2010 ഏപ്രിൽ 8 ന് നിലവിൽ 
വന്നു.  
 പതിനാലാും മകരള നിയേസഭയുന്ട റൂൾസ് കമെി്ി 
ച്ട്ടങ്ങളിൽ മഭദഗതി നിർമദേശിച്ചുന്കാണ്് തയ്യാറാക്ിയ 
രണ്ാേത് റിമപൊർട്ട് 2018 ഏപ്രിൽ 3 ന് സഭയിൽ സേർ
പെിച്ചു.  നിലവിലുള്ള ച്ട്ടങ്ങളിൽ മഭദഗതി വരുത്ാനുും 

പുതിയ ച്ട്ടങ്ങൾ കൂട്ടിമച്ചർക്കുനെതിനുും ശിപാർശ 
ന്ച്യ്തിരുന്നു.  അതിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ ച്ട്ടങ്ങളിൽ 
വരുത്ിയ ോ്ങ്ങൾ 2018 ജൂൺ 24 ന്ല ബുള്ള്ിൻ ആയി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  സഭാ സമമെളനത്ിനുള്ള സേൻസ് 
ന്ടലിഗ്രാും മുമഖന അറിയിമക്ണ്താകന്നുന്വനെ ച്ട്ടും 3 
ന്ല വ്യവസ് ഹ്രസ്സമന്ദശ മസവനും (എസ്.എും.എസ്) 
മുമഖനമയാ േമ്ന്തങ്ിലുും ഇലക് മട്രാണിക് ോധ്യേും 
മുമഖനമയാ അറിയിമക്ണ്താകന്നു എനെ് മഭദഗതി 
വരുത്ി.  സഭ മയാഗും മച്രുനെ സേയും ന്വള്ളിയാഴ്ച 
ഒഴിന്കയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിന്ല 9.00 േണിമുതൽ 
ഉച്ചയ്ക് 2.00 േണിവന്രയുും ന്വള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ 
രാവിന്ല 9.00 േണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക് 12.30 വന്രയുും ആയി 
ോറ്റുനെ രീതിയിൽ ച്ട്ടങ്ങളിൽ മഭദഗതി വരുത്തുകയുമു
ണ്ായി.  ന്വള്ളിയാഴ്ച കൂടുനെ മയാഗത്ിന്റെ ഒടുവിലന്ത് 
രണ്ര േണിക്കൂർ അനൗമദ്യാഗികാുംഗങ്ങളുന്ട കാര്യ
ങ്ങൾക്ായി നീക്ിവച്ചിരുനെത് രണ്ടു േണിക്കൂറായി 
ചുരുക്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള മഭദഗതി ച്ട്ടങ്ങളിൽ ഉൾന്പെടുത്ി.  
മച്ാദ്യങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച മനാട്ടീസ് ഓൺസലൻ 
ആയി നൽകാന്േന്നുും വ്യവസ് ന്ച്യ്ത.  ച്ട്ടും 40 ൽ 
ഓമരാ ദിവസവുും വാക്ാൽ േറുപടി പറയുനെതിനുള്ള 
മച്ാദ്യപെട്ടികയിൽ ഓമരാ അുംഗത്ിന്റെയുും മപരിലുള്ള 
മച്ാദ്യങ്ങൾ അമദേഹത്ിന്റെ മപരിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
മച്ാദ്യങ്ങളുന്ട എണ്ും അനുസരിച്ച് രണ്ടു തവണ അച്ച
ടിമക്ണ്താകന്നു എനെത് മൂന്നു തവണയിൽ കൂടാന്ത 
അച്ചടിമക്ണ്താകന്നു എനെ് മഭദഗതി ന്ച്യ്ത.  അടിയ
്രപ്രമേയും ച്ർച്ചയ് ന്ക്ടുക്കുനെ സേയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
12.30 എനെത് 1.00 േണി എനൊക്ി ോ്ി.   അടിയ്ര
പ്രമേയത്ിന്റെ ച്ർച്ച അവസാനിപെിച്ച് മവാട്ടിനിടുനെ 
സേയും  ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.30 എനെത് 3.00 േണിമക്ാ 
ച്ർച്ച തടങ്ങി രണ്ടു േണിക്കൂറിൽ കറയാന്തയുള്ള േറ്റു 
സേയമത്ാ  എനെ് ോ്ും വരുത്ി.  സഭയിൽ ബിൽ 
ഇുംഗ്ീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുനെിടത്് ബില്ലിന്റെ േലയാളും 
പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുും ബിൽ അവതരിപെിക്കുനെ 
തീയതിക്കു മുൻപ് പകർപ്പുകൾ അുംഗങ്ങൾക്ിടയിൽ 
വിതരണും ന്ച്മയ്യണ്താന്ണന്നുും വ്യവസ് ന്ച്യ്ത.  
ന്റഗുമലഷനുകൾ, ച്ട്ടങ്ങൾ, ഉപച്ട്ടങ്ങൾ, സബലാകൾ 
മുതലായവ സഭയുന്ട  മേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനെതിനുള്ള 
സേയപരിധി സുംബന്ിച്ച് പുതിയ വ്യവസ്കൾ 
ഉൾന്പെടുത്ി.  ച്ട്ടും 172 ൽ അുംഗങ്ങളുന്ട ഹാജർ 
ഇലക് മട്രാണിക് ആയുും മരഖന്പെടുത്ാന്േനെ വ്യവസ് 
കൂടി മച്ർത്തു.  ച്ട്ടും 236 ന്ല (5)-ാും ഉപച്ട്ടത്ിൽ, 
ധനാഭ്യർത്നകളുന്ട പരിമശാധന സുംബന്ിച്ച 
സബ്ജക്് കമെി്ിയുന്ട ശിപാർശകളിമന്മലുള്ള നടപടി 
മസ്റ്് ന്േറെ് സേർപെിക്ാൻ കാലതാേസമുണ്ായതിന്റെ 
കാരണങ്ങൾ പ്രസ്ാവിച്ചിരിക്കുനെത് തൃപ്ികരോമണാ
ന്യനെ് കമെി്ി പരിമശാധിമക്ണ്താണ് എനെ വ്യവസ് 
മച്ർത്തു. ഏന്തങ്ിലുും ഒരു സർക്ാർ വകപെ് ബജ്് 
വിഭജനത്ിന്റെ ന്ച്ലവിമന്മലുള്ള വാർഷിക പ്രവർത്ന 
റിമപൊർട്ട് യഥാസേയും മേശപ്പുറത്് വയ്ക്കുനെതിന് പരാ
ജയന്പെട്ടാൽ ആയത് കാലതാേസത്ിനിടയാക്ിയ 
കാരണങ്ങൾ സഹിതും മേശപ്പുറത്് വയ്കണന്േന്നുും 
കാരണങ്ങൾ പ്രസ്ാവിച്ചിരിക്കുനെത് തൃപ്ികരോമണാ
ന്യനെ് സബ്ജക്് കമെി്ി പരിമശാധിക്ണന്േന്നുമുള്ള 
വ്യവസ് 236 (6) ൽ മച്ർത്തു. 
 സ്തീകളുന്ടയുും കട്ടികളുന്ടയുും ഭിനെമശഷിക്ാരുന്ടയുും 
മ്േും സുംബന്ിച്ച സേിതിയുന്ട വിഷയപരിധിയിൽ 
ട്രാൻസ് ന്ജറെറുകന്ളക്കൂടി ഉൾന്പെടുത്ിയതും ഈ 
മഭദഗതിയിലാണ്. കമെി്ിയുന്ട കർത്വ്യങ്ങളിലുും 
തദനുസരണോയ ോ്ങ്ങൾ വരുത്ി പരിഷ് കരിച്ചു.  
ഔമദ്യാഗിക ഭാഷ സുംബന്ിച്ച സേിതിയുന്ട കർ
ത്വ്യങ്ങളിലുും അധികവ്യവസ്കൾ കൂട്ടിമച്ചർത്തു.  
സഭയിൽ ന്വള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചു 
വരുനെ സബ്േിഷനുകളുന്ട എണ്ും 8 ൽ നിനെ് 4 ആയി 
കറച്ചു.  സബ്ജക്് കമെി്ികന്ള സുംബന്ിച്ച അഞ്ാും 
പട്ടികയിൽ ോ്ും വരുത്തുകയുും സ്ീക്ർ പുതതായി 
പുറന്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള നിർമദേശങ്ങൾ ഉൾന്പെടുത്തുകയുും 
ന്ച്യ്ത.  പുതക്ിയ ച്ട്ടങ്ങൾ 2018 ജൂൺ 26 ന് പ്രാ
ബല്യത്ിൽ വന്നു.
 മകരളനിയേസഭയുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ കടലാസ് 
രഹിതോക്കുനെതോയി ബന്ന്പെട്ട ഇ-നിയേസഭ പദ്ധതി 
നടപെിലാക്കുമ്ാൾ, അതിനനുസൃതോയി ച്ട്ടങ്ങളിൽ 
വരുമത്ണ് മഭദഗതികളുും സഭയിൽ സേർപെിക്കുനെ
തിനായി സർക്ാർ വകപ്പുകൾ ലഭ്യോക്കുനെ ച്ട്ടങ്ങൾ, 
വാർഷിക പ്രവർത്ന റിമപൊർട്ടുകൾ എനെിവയ്ക് 
സേയപരിധി നിശ്യിക്കുനെതിനുും നാലാും പട്ടികയിൽ 
ന്പാതമേഖലാ സ്ാപനങ്ങന്ള ഉൾന്പെടുത്തുനെതിനുോയി, 
ബന്ന്പെട്ട സേിതികളിൽ നിനെ് ലഭിച്ച മഭദഗതികൾ 
അടങ്ങിയ ച്ട്ടങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച സേിതി (2019-20)
യുന്ട മൂനൊേത് റിമപൊർട്ട് 2021 ജനുവരി 14 ന് സഭയിൽ 
സേർപെിക്കുകയുും പരിഷ് കരിച്ച ച്ട്ടങ്ങൾ 2021 ന്ഫബ്രുവരി 
9 ന് പ്രാബല്യത്ിൽ വരികയുും ന്ച്യ്ത. അതനുസരിച്ച്, 
ച്ട്ടും 2 ന്റെ ഒനൊും ഉപച്ട്ടത്ിൽ ഓൺസലൻ എനെ പദും 
നിർവ്വച്ിക്ന്പെട്ടു. മനാട്ടീസുകന്ളപെ്ി പ്രതിപാദിക്കുനെ 
ഭാഗങ്ങളിൽ മരഖാമൂലും മനാട്ടീസ് നൽകാവുനെതാണ് 
എനെത് ഓൺസലൻ ആയി നൽകാന്േന്നുും വ്യവസ് 
ന്ച്യ്ത. വാക്ാൽ േറുപടി പറയുനെതിനുള്ള മച്ാദ്യങ്ങളുന്ട 
പട്ടികയിന്ല മച്ാദ്യങ്ങൾ അുംഗത്ിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
മച്ാദ്യങ്ങളുന്ട എണ്േനുസരിച്ച് അച്ചടിമക്ണ്താകന്നു 
എനെ ച്ട്ടും 40 ന്ല വ്യവസ്യിലുും സഭാമയാഗും റദോ
ക്കുമ്ാമഴാ ബിസിനസ് ോ്ിവയ്ക്കുമ്ാമഴാ ആ ദിവസ

നതിയമസഭവാ ലചതംബർ

പസക്രലട്ടറതിയറ്റക് മന്ദതിരതം

(...തുടർച്ച ലെജക് 17)

(ലശഷതം ലെജക്... 19) 
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മത്യ്ക്കുള്ള എല്ലാ മച്ാദ്യങ്ങളുും 
അടുത് ദിവസന്ത് മച്ാദ്യങ്ങളായി കരുതനെതും 
ഔമദ്യാഗിക റിമപൊർട്ടിൽ അച്ചടിക്കുനെതോകന്നു എനെ 
ച്ട്ടും 46 ന്ല വ്യവസ്യിന്ല 'അച്ചടിക്കുനെതോകന്നു' 
എനെ പദും ഒഴിവാക്ി 'ഉൾന്പെടുമത്ണ്തോകന്നു' എനെ് 
മഭദഗതി ന്ച്യ്ത. അടിയ്ര മച്ാദ്യങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
ച്ട്ടങ്ങളിൽ അവയ്ക്കുള്ള മനാട്ടീസിൽ ഒനെിൽ കൂടുതൽ 
അുംഗങ്ങൾ ഒപെിട്ടിട്ടുള്ളപ്ും അത് ആദ്യും ഒപെിട്ട ആൾ 
ോത്രും നൽകിയതായി കരുതന്പെമടണ്താണ് എനെ 
വ്യവസ് ഒഴിവാക്ി ഒനെിൽ കൂടുതൽ അുംഗങ്ങൾ 
മച്ർനെ് ഒ് മനാട്ടീസ് നൽകവാൻ പാടുള്ളതല്ല എനെ 
ക്ലിപ്നിബന്ന ച്ട്ടും 48(1) ൽ ഉൾന്പെടുത്ി.
 സേിതിമയാഗങ്ങളുന്ട ക്ാറും സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടും 
(1) ൽ വീഡിമയാ മകാൺഫറൻസിുംഗ് മുമഖന പന്ങ്ടു

ക്കുനെ അുംഗങ്ങന്ളയുും ഉൾന്പെടുത്ാും എനെ വ്യവസ് 
കൂട്ടിമച്ചർത്തു. മകരള നിയേസഭയുന്ട വീഡിമയാ 
മകാൺഫറൻസിുംഗ് സൗകര്യും ഉപമയാഗിച്ച് നടത്തുനെ 
കമെി്ിയുന്ട മയാഗസ്ലും നിയേസഭാ ന്സക്മട്ടറിയ്് 
ന്കട്ടിടത്ിന്റെ പരിസരും എനെ് കരുതന്പെമടണ്താ
ന്ണനെ ക്ലിപ് നിബന്ന ച്ട്ടും 192 ൽ ഉൾന്പെടുത്ി. 
ന്തളിന്വടുക്കുനെതിനായി സാ്ിന്യ വിളിച്ചു വരുത്തു
നെത് സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടും 194(1) ൽ ഒഴിവാക്ാനാകാത് 
പ്രമത്യക സാഹച്ര്യങ്ങളിൽ കമെി്ി അനുവദിക്കുനെപ്ും 
സാ്ികൾക്് വീഡിമയാ മകാൺഫറൻസ് വഴി 
മയാഗത്ിൽ പന്ങ്ടുക്ാവുനെതാണ് എനെ വ്യവസ് 
ഉൾന്പെടുത്ി.
 ക്ിസമന്ദശും നിലവിലില്ലാത് സാഹച്ര്യത്ിൽ 
അത് ഒഴിവാക്ി ഇലക് മട്രാണിക് കമെ്യൂണിമക്ഷൻ 

മുമഖനയുള്ള പരാതികളുും കമെി്ിക്് പരിഗണിക്ാ
വുനെതാന്ണനെ് ച്ട്ടും 224(4)ന്ല വ്യവസ് മഭദഗതി 
ന്ച്യ്ത. സഭയ്ക്കുള്ളിന്ല മവാന്ട്ടടുപെ് സുംബന്ിച്ച ച്ട്ടും 
301 ൽ ബമയാന്േട്രിക് എനെ വാക്കു കൂടി ഉൾന്പെടുത്ി. 
നാലാും പട്ടികയിൽ ഇനും 104 മുതൽ 118 വന്രയുള്ള 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട മപര് കൂട്ടിമച്ചർക്കുകയുണ്ായി.  
 മകരള നിയേസഭയിൽ ച്ട്ടങ്ങൾ മഭദഗതിന്ച്യ്യു
നെതിമനാ കൂട്ടിമച്ചർക്കുനെതിമനാ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
ച്ട്ടങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച സേിതിന്യ സ്ീക്ർ നാേനിർ
മദേശും ന്ച്യ്യുന്നു.  11 അുംഗങ്ങളുള്ള സേിതിയുന്ട എക് സ് 
ഒഫീമഷ്യാ ന്ച്യർോൻ സ്ീക്ർ ആണ്.

തയ്വാറവാക്കതിയതക് :                    
ഷീല പ്ടറ്റസക്, അണ്ർ പസക്രട്ടറതി

കകരള സംസ്ാനവം രാഷ്ട്രപതിഭരണവം
ഇ്്യൻ ജനാധിപത്യപ്രക്ിയയുന്ട പരീ്ണ

ശാലയായി മകരള നിയേസഭ വിമശഷിപെിക്
ന്പെടുന്നു. 1957 ൽ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിലൂന്ട ഒരു ഇ്്യൻ 
സുംസ്ാനത്് കമെ്യൂണിസ്റ് േന്തിസഭ അധികാരമേ് 
വാർത് മലാകശ്രദ്ധ മനടി. പിനെീട് മകരളത്ിന്റെ 
സർമവാന്മുഖോയ ോ്ത്ിന് തിരിന്തളിച്ച നിയേനിർ
മൊണങ്ങൾക്് ഒനൊും മകരള നിയേസഭ സാ്്യും 
വഹിച്ചു. എനൊൽ നിലനിന്നുവനെ വ്യവസ്ിതിയിൽ 
നിയേനിർമൊണത്ിലൂന്ട ഉരുത്ിരിഞ്ഞ ോ്ങ്ങൾ 
ഉൾന്ക്ാള്ളാൻ ഒരു വിഭാഗത്ിനുണ്ായ വിമുഖത, 
ഇ്്യൻ പാർലന്േറെറി ച്രിത്രത്ിൽ ഭരണഘടനയുന്ട 
356 ാും വകപെ് ഏർന്പെടുത്തുനെ ആദ്യ  സുംസ്ാനും 
എനെ ഖ്യാതി കൂടി മകരളത്ിന് സമൊനിച്ചു. 

 മകരള സുംസ്ാനും രൂപും ന്കാള്ളുനെതിനു മുൻപ് 
തന്നെ തടങ്ങുനെതാണ് ഇവിടുന്ത് രാഷ്ട്രപതിഭരണ
ത്ിന്റെ ച്രിത്രും. 1956 ൽ തിരു-ന്കാച്ചിയിൽ ഭരണ
ക്ിയായ മകാൺഗ്രസ്ിൽ നിനെ് അഞ്ുംഗങ്ങൾ 
രാജിവച്ചതിന്നത്തുടർന്നുണ്ായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ിതത്വുും 
അതിന്നത്തുടർനെ് സ്ിരതയുള്ള ഒരു സർക്ാർ രൂപീ
കരിക്കുനെതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരാജയന്പെടുകയുും 
ന്ച്യ്ത സാഹച്ര്യത്ിൽ രാജപ്രമുഖ് ച്ിത്ിര തിരുനാൾ 
ബാലരാേവർമെയുന്ട നിർമദേശാനുസരണും ആക്ിങ് 
ഗവർണ്ർ പി.എസ്.റാവു തിരു-ന്കാച്ചി സുംസ്ാനത്ിൽ 
രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്ിന് ശിപാർശ ന്ച്യ്യുകയുണ്ായി. 
1956 ോർച്ച് 3 ന്  തിരു-ന്കാച്ചിയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണും 
ഏർന്പെടുത്ി. ഇത കൂടി ഉൾന്പെടുത്ിയാൽ മകരള ച്രി
ത്രത്ിൽ ഇതവന്ര ഒൻപത് രാഷ്ട്രപതിഭരണത്ിനുള്ള 
വിജ്ാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. 1956 നവുംബർ 1 
ന് ഐക്യ മകരളും നിലവിൽ വനെമതാന്ട തിരു-ന്കാച്ചി 
സുംസ്ാനത്തുണ്ായിരുനെ രാഷ്ട്രപതിഭരണും മകരള 
സുംസ്ാനത്ിന് ബാധകോക്ിന്ക്ാണ്് വിളുംബരും 
പുനുഃപുറന്പെടുവിച്ചു.  മഡാ.ബി.രാേകൃഷ്ണ റാവു  ആയിരുന്നു 
ഗവർണ്ർ. 1957 ഏപ്രിൽ 5 ന്  ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതി
രിപൊടിന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ ഒനൊും മകരള നിയേസഭ 
നിലവിൽ വനെമതാന്ട രാഷ്ട്രപതി ഭരണും അവസാനിച്ചു. 

 ഏന്റ പുമരാഗേനാത്കോയ നിരവധി നിയേനിർ
മൊണങ്ങൾക്ാണ് ഒനൊും മകരള നിയേസഭ തടക്ും 
കറിച്ചത്.1957 ഡിസുംബർ 21 ന് തിരുവിതാുംകൂർ- 
ന്കാച്ചി, േലബാർ പ്രമദശങ്ങളിന്ല ഭൂനിയേങ്ങൾ 
ഏകീകരിച്ചുന്കാണ്് കൃഷി വകപ്പു േന്തി ന്ക.ആർ.
ഗൗരി കർഷകബന്ബിൽ നിയേസഭയിൽ അവത
രിപെിച്ചു. സഭയിലുും പുറത്തുും ശക്തോയ എതിർപ്പുകൾ 
ബില്ലിന് മനരിമടണ്ിവന്നു. പലയിടത്തുും ജന്മിോരുും 
കർഷകന്ത്ാഴിലാളികളുും ഏറ്റുമുട്ടി. പലർക്കുും ജീവൻ 
നഷ്ന്പെട്ടു. പമ് മകരളത്ിന്റെ സാുംസ് കാരിക വി
ലേവത്ിന് തടക്ും കറിച്ച ആ ബിൽ 1959 ജൂൺ 10 ന് 
മകരള നിയേസഭ പാസാക്ി. ഇക്ാലത്തുതന്നെയാണ് 
മജാസഫ് മുണ്മശേരി അവതരിപെിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലുും 

മകരള നിയേസഭ പാസാക്കുനെത്. വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലിന്ല 
ച്ില വ്യവസ്കൾ വ്യാപക പ്രതിമഷധത്ിന് വഴി 
ന്തളിച്ചു. ഒമട്ടന്റ നിയേയുദ്ധങ്ങൾക്് മശഷും ബില്ലിന്ല 
ന്യൂനപ്ാവകാശങ്ങൾക്് വിരുദ്ധോയ ഭാഗും നീക്ി
ന്ക്ാണ്ടുള്ള മഭദഗതിമയാന്ട 1958 ഡിസുംബറിൽ സഭ 
നിയേും പാസാക്ി. ഈ ബില്ലിന്നതിന്ര നടനെ സേരും 
സർക്ാരിന്റെ പതനത്ിമലക്് നയിച്ച വിമോച്ന 
സേരത്ിന്റെ ആദ്യ പടിയായി കണക്ാക്ാും. ഇക്ാ
ലയളവിൽ കടത്തുകൂലി വർദ്ധനയ് ന്ക്തിന്ര നടനെ 
ഒരണ സേരവുും ആന്ധ ാ അരി കുംഭമകാണത്ിന്നതിന്ര 
നടനെ സേരവുും മകാൺഗ്രസിനുും പ്രതിപ്ത്ിനുും 
ഊർജ്ജും പകർന്നു.  സർക്ാർ നയങ്ങളുും പാസാക്ിയ 
നിയേങ്ങളുും പ്രതിപ്ക്ികന്ളയുും േതമേലദ്ധ്യ
്ൻോന്രയുും ഭൂവുടേകന്ളയുും തമെിൽ അടുപെിച്ചു. 
അവർ പ്രത്യ് സേരത്ിന് ആഹ്ാനും ന്ച്യ്ത. 1959 
ജൂൺ 12 ന്ല മകരള ഹർത്ാമലാന്ടയാണ് വിമോച്ന 
സേരും ആരുംഭിക്കുനെത്. ജൂൺ 13 ന് അങ്ോലിയിൽ 
ഒരു ന്പാതമയാഗമശഷും ജാഥ നടത്ിയ ജനക്കൂട്ടും 
മപാലീസ് മസ്റഷനിമലക്് കന്ല്ലറിഞ്ഞതിന്നത്തുടർന്നു
ണ്ായ ന്വടിന്വപെിൽ ഏഴുമപരാണ് േരിച്ചത്. ജൂൺ 15 
ന് തിരുവന്പുരും ന്വട്ടുകാട് കടപ്പുറത്് മപാലീസുും 
േത്സ്യന്ത്ാഴിലാളികളുും ഏറ്റുമുട്ടി. തടർന്നുണ്ായ 
ന്വടിന്വപെിൽ ന്വട്ടുകാട് മൂന്നുമപരുും ന്താട്ടടുത് പുല്ലു
വിളയിൽ രണ്ടുമപരുും ന്കാല്ലന്പെട്ടു. ആദ്യും സേരത്ിൽ 
നിന്നുും വിട്ടു നിനെ ആർ.എസ്.പി. കൂടി ഈ ഘട്ടത്ിൽ 
സേരത്ിൽ സജീവോയി. മൂനൊറിലുും ച്ന്ദനമത്ാപെിലുും 
ന്താഴിലാളി സേരങ്ങൾ അടിച്ചേർത്ാൻ മപാലീസ് 
ശ്രേിച്ചതും തടർന്നുണ്ായ ന്വടിന്വപ്പുും േരണങ്ങളുും 
സ്ിതി കൂടുതൽ വഷളാക്ി. പള്ളികളിൽ സർക്ാരി
ന്നതിന്ര ഇടയമലഖനങ്ങൾ വായിച്ചു. ജൂസല 3 ന് 
തിരുവന്പുരും ന്ച്റിയ തറയിൽ നടനെ ന്വടിന്വപെിൽ 
ഫ് മളാറി എനെ ഗർഭിണി േരിച്ചത് പ്രതിമഷധാഗ്ി 
ആളിക്ത്ിച്ചു. ന്ക.പി.സി.സി. അദ്ധ്യ്നായിരുനെ 
ആർ. ശങ്റിന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ ഒരു സുംഘും ജൂസല 
10 ന് രാഷ്ട്രപതിന്യക്ണ്് സർക്ാരിന്നതിന്രയുള്ള 
ക്പത്രും സേർപെിച്ചു. വിമോച്നസേരത്ിന്റെ 
അേരക്ാരനായിരുനെ േനെത്് പത്നാഭന്റെ മനതൃ 

ത്ത്ിൽ അങ്ോലിയിൽ നിന്നുും 'ജീവശിഖാജാഥ' 
സുംഘടിപെിക്കുകയുും ജൂസല 15 ന് സർക്ാരിന്നതിരായ 
നിമവദനും ഗവർണർക്് നൽകകയുും ന്ച്യ്ത. 
ഇമതാന്ട വിഷയത്ിൽ മകന്ദ്ര സർക്ാർ ഇടന്പട്ടു. 
മകന്ദ്ര നിർമദേശപ്രകാരും ഗവർണർ ബി.രാേകൃഷ്ണറാവു 
രാഷ്ട്രപതിക്് സേർപെിച്ച റിമപൊർട്ടിൽ മകരളത്ിൽ 
ക്േസോധാനനില തകർനെിരിക്കുകയാന്ണനെ് 
അറിയിച്ചു. ന്ക.പി.മകശവമേമനാനുും ന്ക.മകളപെനുും ഈ 
അനിശ്ിതാവസ്യ് ന്ക്തിന്ര സുംയുക്ത പ്രസ്ാവന 
നടത്ി.

 പ്രധാനേന്തിന്യക്ണ്് കാര്യങ്ങൾ മബാധ്യന്പെടു
ത്ാൻ മുഖ്യേന്തി ഇ.എും.എസ്.നമ്പൂതിരിപൊട് നിയേ 
േന്തി വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യന്ര ചുേതലന്പെടുത്ി. വി.ആർ.
കൃഷ്ണയ്യരുന്ട ് ണപ്രകാരും പ്രധാനേന്തി ജവഹർലാൽ 
ന്നഹ് റുവുും മകാൺഗ്രസ് പ്രസിഡറെ് ഇന്ദിരാ ഗാന്ിയുും 
മകരളത്ിന്ലത്ി. അവർ മുമനൊട്ടു വച്ച ആവശ്യങ്ങൾ 
േന്തിസഭ അുംഗീകരിന്ച്ചങ്ിലുും 1959 ജൂസല 31 ന്, 
ഗവർണറുന്ട റിമപൊർട്ട് പരിമശാധിച്ച രാഷ്ട്രപതി 
സർക്ാർ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതിഭരണും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
അങ്ങന്ന രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നുും ഭരണമേന്്ടുത് 
ഒനൊും മകരളനിയേസഭ രാഷ്ട്രപതിഭരണത്ിൽ 
അവസാനിച്ചു. 1960 ന്ഫബ്രുവരി 22 ന്, ഇ്്യൻ 
രാഷ്ട്രീയ ച്രിത്രത്ിലിടും പിടിച്ച 'സഖ്യക്ി സർക്ാർ' 
ഇടക്ാല ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിന്നത്തുടർനെ് അധികാരത്ിൽ 
വനെമതാന്ട രാഷ്ട്രപതിഭരണും റദോക്ി.

 പട്ടും താണുപിള്ളയുന്ട മനതൃത്ത്ിലുള്ള രണ്ാും 
മകരള നിയേസഭയ്ക് തടക്ും മുതൽ തന്നെ പ്രശ് നങ്ങൾ 
അഭിമുഖീകരിമക്ണ്ി വന്നു. സഖ്യമുനെണിക്കന്ത് 
പ്രശ് നങ്ങളുും ഭരണത്ിന് മനതൃത്ും നൽകിയ 
മകാൺഗ്രസിനുള്ളിന്ല ആഭ്യ്രപ്രശ് നങ്ങളുും കടി
ന്യാഴിപെിക്ൽ പ്രശ് നങ്ങളുും ഒനൊും മകരള നിയേസഭ 
പാസാക്ിയ നിയേങ്ങൾന്ക്തിന്രയുള്ള സമെർദേവുും 
സർക്ാരിന്ന അലട്ടി. മകാൺഗ്രസ് മനതാക്ളുും മുഖ്യേ
ന്തി പട്ടും താണുപിള്ളയുും തമെിലുള്ള അസ്ാരസ്യങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്ാൻ മകന്ദ്രമനതൃത്ും ഇടന്പട്ടു. മകന്ദ്രമനതൃത്

ചതിത്തിര തതിരുനവാൾ                   
ബവാലരവാമവർമ്മ

ഗവർണർ ബതി രവാമകൃഷ്ണ റവാവ, മുഖ്ര്യമന്തതി ഇ.എതം.എസക് എന്നതിവർ                                                 
രവാഷ്ട്രെതതി എസക്. രവാധവാകൃഷ്ണപനവാപ്തം

(ലശഷതം ലെജക്... 20) 

(...തുടർച്ച ലെജക് 18)



\w. 02/G{]nÂ 2021  Xn-cp-h-\-´-]p-cw
tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ

20

 “Printed  and Published by S.V.Unnikrishnan Nair, Secretary, Kerala Legislature Secretariat on behalf of Kerala Legislative Assembly and Printed at Orange Printers(Pvt.) Limited, Gandhari Amman Kovil Road,                 
Thiruvananthapuram and Published from Data Resource Development Section, Kerala Legislature Secretariat, Vikas Bhavan P.O. Thiruvananthapuram 695033,  Editor P.Sreeramakrishnan”.

ത്ിന്റെ ഇടന്പടലിന്റെ ഫലോയി ആർ. ശങ്റിന്ന 
മുഖ്യേന്തിയാക്ി താൽക്ാലിക പ്രശ് ന പരിഹാരും 
നടത്ി. 1963 ഡിസുംബറിൽ  ആഭ്യ്ര േന്തിയാ
യിരുനെ പി.ടി.ച്ാമക്ാന്ക്തിന്ര മകാൺഗ്രസ്ിൽ 
നിന്നുണ്ായ പടന്യാരുക്ും പ്രതിപ്ും കൂടി 
ഏറ്റുപിടിക്കുകയുണ്ായി. രാജി വച്ച പി.ടി. ച്ാമക്ാ 
1964 ആഗസ്റ് 1 ന് അ്രിച്ചു.  മകാൺഗ്രസ് വിേത
പ്വുും കമെ്യൂണിസ്റ് മനതാക്ളുും തമെിൽ ച്ർച്ച 
നടത്തുകയുും ന്സപ്്ുംബർ 8 ന് പി.ന്ക.കഞ്ഞുും 
സി. അച്യുതമേമനാനുും േന്തിസഭയ് ന്ക്തിന്ര 
അവിശ്ാസപ്രമേയ മനാട്ടീസ് നൽകകയുും ന്ച്യ്ത. 
പ്രമേയും അവതരിപെിക്ാൻ അനുവാദും ലഭിച്ചത് 
പി.ന്ക.കഞ്ഞിനായിരുന്നു. അമദേഹും അവതരിപെിച്ച 
പ്രമേയും പാസായി. േ്് ക്ികന്ളാന്നുും േന്തിസഭ 
രൂപീകരിക്കുനെതിന് അവകാശവാദും ഉനെയിക്ാ
തിരുനെ സാഹച്ര്യത്ിൽ 1964 ന്സപ്്ുംബർ 10 ന് 
മകരളും വീണ്ടുും രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്ിലായി. വി.വി.
ഗിരിയായിരുന്നു ആ സേയും മകരള ഗവർണ്ർ. 
സുംസ്ാനും ഏ്വുും കൂടുതൽ കാലും (10.9.64 മുതൽ 
6.3.67 വന്ര) രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്ിലായിരുനെതും 
ഈ സേയത്ാണ്. 1965 ജനുവരി 12 ന് രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണും നീട്ടിന്ക്ാണ്് വിജ്ാപനും വന്നു. 

 1965 ോർച്ച് 4 ന് നടനെ ഇടക്ാല ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപെ് കമെ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയുന്ട പിളർപെിനു മശഷും 
സി.പി.എും, സി.പി.ഐ. വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്രും 
ഏറ്റുമുട്ടുനെതിനു കൂടി മവദിയായി. ആർ.ശങ്ർ 
േന്തിസഭയുന്ട പതനമശഷും വിേത മകാൺഗ്രസ് 
അുംഗങ്ങളുന്ട മനതൃത്ത്ിൽ മകരള മകാൺഗ്രസ് 
രൂപീകൃതോകകയുും മകാൺഗ്രസ് - മകരള 
മകാൺഗ്രസ് മപാരാട്ടും നടക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപെ് സേയത്് രാജ്യര്ാ നിയേേനുസരിച്ച് 
തടങ്ലിലായിരുനെ സി.പി.എും. അുംഗങ്ങളിൽ 39 

മപർ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ േത്സരിക്കുകയുും 29 മപർ 
വിജയിക്കുകയുും ന്ച്യ്ത. മകാൺഗ്രസിന് 36 സീ്് 
ലഭിച്ചമപൊൾ മകരള മകാൺഗ്രസിന് 24 സീ്് ലഭിച്ചു. 
സി.പി.ഐ.ന്ക്ാപെും േത്സരിച്ച എസ്.എസ്.പിക്് 
13 സീ്് ലഭിച്ചമപൊൾ സി.പി.ഐ ക്് 3 സീറ്റുകൾ 
ന്കാണ്് തൃപ്ിന്പെമടണ്ി വന്നു. മുസീും ലീഗിന് 6 സീറ്റുും 
സ്തന്തന് ഒരു സീറ്റുും ലഭിച്ച ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ 
കൂട്ടുക്ി േന്തിസഭയ്ക് ഒരു സാധ്യതയുും ഇല്ലാന്ത 
വനെമതാന്ട 1965 ോർച്ച് 23 ന് രാഷ്ട്രപതിഭരണും 
നീട്ടിന്ക്ാണ്് പുതിയ വിജ്ാപനും വന്നു. വി.വി.
ഗിരിയായിരുന്നു ഗവർണ്ർ.  1967 ന്ഫബ്രുവ
രിയിൽ നടനെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിനു മശഷും ഇ.എും.
എസിന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ സപ്ക്ി േന്തിസഭ 
രൂപീകരിച്ചതിന്നത്തുടർനെ് 1967 ോർച്ച് 6 ന് 
രാഷ്ട്രപതി ഭരണും അവസാനിപെിച്ചു ന്കാണ്ടുളള 
വിജ്ാപനും പുറന്പെടുവിച്ചു. 

 സപ്ക്ി മുനെണി അധികാരമേ്് മൂന്നു 
ോസത്ിനകും തന്നെ േദ്യനിമരാധനും നീക്കു
നെതിനുള്ള നടപടി സകന്ക്ാണ്ത് മുസീും 
ലീഗിന്റെ പ്രതിമ്ധത്ിന് വഴിവച്ചു. സി.പി.
എും.ന്റെ നിലപാടുകൾന്ക്തിന്രയുും േന്തിോ
രുോയി ബന്ന്പെട്ട അഴിേതി ആമരാപണങ്ങൾ 
ഉനെയിക്ാനുും േന്തിസഭയിന്ല ഘടകക്ികൾ 
തന്നെ മുമനൊട്ടുവന്നു. േന്തിോർന്ക്തിന്ര തടന്ര 
അഴിേതിയാമരാപണങ്ങൾ ഉണ്ായമപൊൾ  ഇ.എും.
എസ്. േന്തിസഭ  രാജിവയ്ക്കുകയുും ഗവർണ്റുന്ട 
നിർമദേശപ്രകാരും  കാവൽ േന്തിസഭയായി 
തടരുകയുും ന്ച്യ്ത. തടർനെ് നവുംബർ 1 ന് 
സി.അച്യുതമേമനാന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ േന്തിസഭ 
രൂപീകരിച്ചു. ഭരണത്ിമലറി എട്ടു ോസത്ിനു മശഷും 
പുതിയ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിന് ശിപാർശ ന്ച്യ്തന്കാണ്് 
നിയേസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ മുഖ്യേന്തി  ഗവർണ്റായ 
വി.വിശ്നാഥമനാട്  ആവശ്യന്പെട്ടു. തടർനെ് 1970 
ജൂൺ 26 ന്  നിയേസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. 1970 ആഗസ്റ് 1 
ന് േന്തിസഭ രാജിവച്ചു. 1970 ആഗസ്റ് 4 ന് രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണമേർന്പെടുത്ിന്ക്ാണ്് വിജ്ാപനും വന്നു. 
1970 ഒക് മടാബർ 4 ന് സി.അച്യുതമേമനാന്റെ  
മനതൃത്ത്ിൽ പുതിയ േന്തിസഭ അധികാരമേ
്മതാന്ട രാഷ്ട്രപതിഭരണും റദോക്ി.

 1977 ോർച്ച് അഞ്ിനു നടനെ അഞ്ാും മകരള 

നിയേസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ മകാൺഗ്രസ് 
മനതൃത്ും നൽകിയ ഐക്യമുനെണി അധികാര
ത്ിന്ലത്ി. ഐക്യ മുനെണിയിൽ സി.പി.ഐ. യുും 
അുംഗോയിരുന്നു. മുഖ്യേന്തി ന്ക. കരുണാകരൻ 
31 ദിവസത്ിനു മശഷും രാജിവയ്ക്കുകയുും എ.ന്ക. 
ആറെണി മുഖ്യേന്തിയായി സ്ാനമേൽക്കുകയുും 
ന്ച്യ്ത. തടർനെ് ഒനെര വർഷത്ിനു മശഷും 
മകാൺഗ്രസ് പാർലന്േറെറി മബാർഡ് നിലപാടിൽ 
പ്രതിമഷധിച്ച് എ.ന്ക. ആറെണി രാജിവയ്ക്കുകയുും 
പി.ന്ക. വാസുമദവൻ നായർ മുഖ്യേന്തിയാകകയുും 
ന്ച്യ്ത. മദശീയ തലത്ിലുണ്ായ സുംഭവ 
വികാസങ്ങന്ളത്തുടർനെ് ഇടതപാർട്ടികൾ 
തമെിൽ അടുക്കുനെത് ഈ കാലഘട്ടത്ിലാണ്. 
മകരള ഭൂപരിഷ് കരണ ബിൽ (ഇഷ്ദാന ബിൽ) 
സുംബന്ിച്ച തർക്ത്ിൽ സി.പി.ഐ., ആർ.എസ്.
പി., സി.പി.എും. എനെിവ ഒരുേിച്ചുനിൽക്കുകയുും 
ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുനെണിയുന്ട ഭാഗോയി 
നിനെ പി.ന്ക.വി. േന്തിസഭ രാജിവയ്ക്കുകയുും 
ന്ച്യ്ത. പകരും സി.എച്ച്. മുഹമെദ് മകായയുന്ട 
മനതൃത്ത്ിൽ 1979 ഒക് മടാബർ 12 ന് േന്തിസഭ 
രൂപീകരിന്ച്ചങ്ിലുും രണ്് ോസത്ിനുള്ളിൽ തന്നെ 
സർക്ാരിനുള്ള പിന്തുണ ന്ക.എും. ോണിയുും എ.ന്ക. 
ആറെണിയുന്ട മനതൃത്ത്ിലുള്ള മകാൺഗ്രസ് (യു) 
വുും പിൻവലിച്ചമതാന്ട േന്തിസഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള 
സി.എച്ച്. മുഹമെദ് മകായയുന്ട നിർമദേശും ഗവർണർ 
മജാതി ന്വങ്ിടന്ച്ല്ലും അുംഗീകരിക്കുകയുും 1979 
ഡിസുംബർ 5 ന് രാഷ്ട്രപതിഭരണും ഏർന്പെടുത്ി
ന്ക്ാണ്ടുള്ള വിജ്ാപനും പുറന്പെടുവിക്കുകയുും 
ന്ച്യ്ത. തടർനെ് ആറാും മകരള നിയേസഭയിമലക്് 
നടനെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ ഇ.ന്ക. നായനാരുന്ട 
മനതൃത്ത്ിലുള്ള ഇടതപ് ജനാധിപത്യ മുനെണി 
1980 ജനുവരി 25 ന് അധികാരമേന്്ടുത്മതാന്ട 
രാഷ്ട്രപതി ഭരണും പിൻവലിച്ചു.

 അസാധാരണോയ സേരങ്ങൾക്് മകരള 
നിയേസഭ സാ്ിയായിരുനെ കാലഘട്ടോയിരുന്നു 
ആറാും മകരള നിയേസഭ. ഇ.ന്ക.നായനാർ 
മനതൃത്ും നൽകിയിരുനെ ഇടതപ് ജനാധിപത്യ 
മുനെണി സർക്ാരിൽ അുംഗങ്ങളായിരുനെ മകരള 
മകാൺഗ്രസുും (ോണി ഗ്രൂപെ്) മകരള മകാൺഗ്ര
സ്്(യു) വുും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചമതാന്ട ഭൂരിപ്ും 
നഷ്ന്പെട്ട േന്തിസഭ 1981 ഒക് മടാബർ 20 ന് 
രാജിവച്ചു. 1981 ഒക് മടാബർ 21 ന് രാഷ്ട്രപതി ഭരണ
മേർന്പെടുത്ിന്ക്ാണ്് വിജ്ാപനും പുറന്പെടുവിച്ചു. 
എനൊൽ േന്തിസഭ പിരിച്ചു വിടാന്ത 'suspended 
animation' ൽ നിർത്തുനെ നടപടിയായിരുന്നു അനെ് 
സകന്ക്ാണ്ത്. അതിനാൽ തന്നെ പുതതായി 
ഉരുത്ിരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്ിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് 
1981 ഡിസുംബർ 28 ന് ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് കൂടാന്ത ന്ക. 
കരുണാകരന്റെ മനതൃത്ത്ിൽ പുതിയ േന്തിസഭ 
അധികാരമേറ്റു. അമതാന്ട രാഷ്ട്രപതിഭരണും 
റദോക്ിന്ക്ാണ്ടുള്ള വിജ്ാപനവുും വന്നു.

 ന്ക.കരുണാകരൻ മുഖ്യേന്തിയായിരുനെ ആറാും 
മകരള നിയേസഭയിന്ല ഭരണപ് അുംഗബലവുും 
പ്രതിപ് അുംഗബലവുും എഴുപത് വീതോയിരുന്നു. 
തടന്രത്തുടന്ര േന്തിസഭന്ക്തിന്ര അവിശ്ാസ
പ്രമേയും അവതരിപെിക്ന്പെട്ടു.  സ്ീക്റായിരുനെ 
എ.സി. മജാസിന്റെ കാസ്റിുംഗ് മവാട്ട് േന്തിസഭന്യ 
താങ്ങി നിർത്ിയത് ച്രിത്രോണ്. പമ് മകരള 
മകാൺഗ്രസ് എും. അുംഗോയിരുനെ മലാനപെൻ 
ന്ാടൻ പാർട്ടി വിടുകയുും ഭരണമുനെണിക്കുള്ള 
പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയുും ന്ച്യ്തമതാന്ട ഭൂരിപ്ും 
നഷ്ന്പെട്ട സർക്ാർ 1982 ോർച്ച് 17 ന് രാജിവച്ചു. 
തടർനെ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണും നിലവിൽ വന്നു. മജാതി 
ന്വങ്ിടന്ച്ല്ലോയിരുന്നു അവസാന രണ്് രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണ സേയന്ത്യുും ഗവർണ്ർ. 1982 ന്േയ് 
24 ന്  ഏഴാും മകരള നിയേസഭയിമലക്് നടനെ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെിൽ വിജയിച്ച് ന്ക. കരുണാകരൻ 
മുഖ്യേന്തിയായി ചുേതലമയ്മതാന്ട ഇതവന്രയുള്ള 
മകരള ച്രിത്രത്ിന്ല അവസാന രാഷ്ട്രപതി 
ഭരണത്ിന് തിരശീല വീണു.

ലജവാതതി പവങ്കതിടപച്തം

ജീവശതിഖവാ ജവാഥ

വതി.വതി.ഗതിരതിവതി.വതിശ്നവാഥൻ

രവാഷ്ട്രെതതി ഭരണതം 
 ന്ഫഡറൽ സുംവിധാനേനുസരിച്ച് ഇ്്യൻ 
യൂണിയന്റെ ഭരണഘടനാത്ലവൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ്. 
ഭരണഘടനാനുസൃത ഭരണോണ് ഇ്്യൻ സുംസ്ാന
ങ്ങളിൽ നടക്കുനെന്തനെ് ഉറപ്പു വരുമത്ണ് ബാദ്ധ്യത 
രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്്. ഏന്തങ്ിലുും സുംസ്ാനും ഭരണഘടനാ 
ബാദ്ധ്യത നിലനിർത്ിന്ക്ാണ്് ഭരണും നടത്തു
നെതിൽ പരാജയന്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രപതിക്് ഭരണത്ിൽ 
ഇടന്പടാനുള്ള അവസരും ഭരണഘടനയുന്ട 356 ാും 
വകപെ് പ്രദാനും ന്ച്യ്യുന്നു. സുംസ്ാന ഗവർണറുന്ട 
റിമപൊർട്ടനുസരിമച്ചാ സുംസ്ാന സാഹച്ര്യും സ്യും 
േനസിലാക്ിമയാ ആണ് അനുമഛേദും 356 പ്രമയാഗിക്കുക. 
ഇത്രും അവസരങ്ങളിൽ ആ സുംസ്ാനന്ത് സർക്ാ
രിന്റെമയാ ഗവർണറുന്ടമയാ ചുേതലകൾ പൂർണോമയാ 
ഭാഗികോമയാ രാഷ്ട്രപതിക്് ഒരു വിളുംബരും വഴി സ്യും 
ഏന്്ടുക്ാവുനെതാണ്. നിയേസഭ പിരിച്ചുവിടാമനാ 
സസ് ന്പൻഡ് ന്ച്യ്ത വയ്ക്കുനെതിമനാ ഉള്ള അധികാരും 
ഭരണഘടന രാഷ്ട്രപതിക്് നൽകിയിട്ടുണ്്. എനൊൽ 
സുംസ്ാന സഹമക്ാടതികളുന്ട നിയന്തണും ഇതിൽ 
ഉൾന്പെടുനെില്ല. സുംസ്ാന നിയേസഭയുന്ട അധികാരങ്ങൾ 
പാർലന്േറെിൽ നി്ിപ്ോക്ാവുനെതോണ്. കൂടാന്ത 
സുംസ്ാന ഭരണവുോയി ബന്ന്പെട്ട ഭരണഘടനാ 
വ്യവസ്കൾ ഈ കാലത്് പൂർണോമയാ ഭാഗികോമയാ 
നിർത്ിവയ്കാവുനെതാണ്. വളന്ര സങ്ീർണോയ ഒരു 
പ്രക്ിയയാണ് ഇതോയി ബന്ന്പെട്ട് ഭരണഘടനാ 
വിശാരദൻോർ തയ്യാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്. സുംസ്ാന ഭരണും 
ഏന്്ടുത്തുന്കാണ്ടുള്ള ഭരണഘടനയുന്ട 356 ാും വകപെ് 
പ്രകാരമുള്ള വിളുംബരും പാർലന്േറെിന്റെ ഇരു സഭകളിലുും 
വയ് മക്ണ്തും പ്രമേയും മുമഖന ഇരു സഭകളുും അുംഗീക
രിമക്ണ്തമുണ്്. ഇപ്രകാരും അുംഗീകരിക്ാത് പ്ും 
ആ വിളുംബരത്ിന് പ്രാബല്യും നഷ്ോകനെതാണ്. രാഷ്ട്ര
പതിയുന്ട വിളുംബരും പുറന്പെടുവിച്ച് രണ്ടു ോസത്ിനകും 
തന്നെ പാർലന്േറെ് ഇതുംഗീകരിക്കുനെ പ്രമേയും പാസാ
മക്ണ്തണ്.് മലാക് സഭ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള, നിശ്ിത 
കാലയളവിനുള്ളിൽ വിളുംബരും അുംഗീകരിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള 
പ്രമേയും പാസ്ാക്ാൻ കഴിയാത് സാഹച്ര്യത്ിലാണ് 
ഇപ്രകാരും വിളുംബരും പുറന്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളന്തങ്ിൽ 
ആ പ്രമേയും രാജ്യസഭ ആദ്യും പാസാക്കുകയുും പുനുഃ 
സുംഘടനക്് മശഷും മലാക് സഭ ആദ്യോയി മച്രുനെ 
ദിവസും മുതൽ മുപെത് ദിവസത്ിനകും വിളുംബരും അും
ഗീകരിക്കുനെ പ്രമേയും പാസാക്കുകയുും മവണും. ഇങ്ങന്ന 
ഇരുസഭകളുും പ്രമേയത്ിലൂന്ട രാഷ്ട്രപതിയുന്ട വിളുംബരും 
അുംഗീകരിച്ചാലുും വിളുംബരും പുറന്പെടുവിച്ച് ആറുോസ
ത്ിനകും രാഷ്ട്രപതി ഭരണും തടരുനെതിനുള്ള പ്രമേയും 
ഇരുസഭകളുും അുംഗീകരിക്ാത് പ്ും ആറുോസും 
പൂർത്ിയാകനെ മുറയ്ക് വിളുംബരത്ിന്റെ പ്രാബല്യും 
നഷ്ോകും. ഇപ്രകാരും ഓമരാ ആറ് ോസും കൂടുമ്ാഴുും 
വിളുംബരും നീട്ടാനുള്ള പ്രമേയും അുംഗീകരിക്കുനെതിന് ഇരു 
സഭകൾക്കുും അവകാശും ഉന്ണ്ങ്ിലുും പരോവധി മൂന്നു 
വർഷും ോത്രമേ ഇത് പ്രമയാഗിക്ാനാകൂ. ഓമരാ ആറു 
ോസമത്ക്കുും വിളുംബരും നീട്ടിന്ക്ാണ്ിരിക്കുനെ ഈ 
മൂന്നു വർഷക്ാലയളവിൽ എമപൊന്ഴങ്ിലുും മലാക് സഭ 
പിരിച്ചുവിടന്പെട്ടാൽ മുൻപ് സൂച്ിപെിച്ചത മപാന്ല മലാക് സഭ 
പുനസുംഘടനയ്ക്കു മശഷും ആദ്യും മച്രുനെ ദിവസും മുതൽ 
മുപെത് ദിവസത്ിനകും വിളുംബരും നീട്ടുനെ പ്രമേയും അുംഗീ
കരിച്ചിരിക്ണും.  രാജ്യത്് പൂർണോമയാ ഭാഗികോമയാ 
അടിയ്രാവസ് നിലനിൽക്കുകമയാ അന്ല്ലങ്ിൽ 
ആ സേയത്് ന്തരന്ഞ്ഞടുപെ് നടത്ാൻ കഴിയാത് 
സാഹച്ര്യോന്ണനെ് ബന്ന്പെട്ട സുംസ്ാനന്ത് ന്തര 
ന്ഞ്ഞടുപെ് കമെീഷൻ സാ്്യന്പെടുത്തുകമയാ ന്ച്യ്താൽ 
ോത്രമേ ഒരു വർഷത്ിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണും 
നീട്ടുനെ പ്രമേയത്ിന് സാധുതയുള്ളു. നാൽപത്ിനാലാും 
ഭരണഘടനാമഭദഗതി പ്രകാരും രാഷ്ട്രപതി ഭരണും 
ജ്യൂഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിമധയോണ്.

തയ്വാറവാക്കതിയതക് : മഞ്ജു യ.,      
അസിസ്ററെ് ന്സ്ൻ ഓഫീസർ

(...തുടർച്ച ലെജക് 19)


